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181؛ همانباتک ص 184 -  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  4500 3-175-444-964 لایر ؛  4500

 -- یـسراف رعـش  عوضوم :  اـه  هعومجم  یبهذـم --  رعـش  عوضوم :  رعـش  مخ --  ریدـغ  عوضوم :  سیوـنریز  تروـص  هب  نینچمه 
یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش  رعش  40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاط ع ،  یبا  نب  یلع  عوضوم :  اه  هعومجم 

4  78-3971 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  اف 8/00831   : 1 ییوید يدنب  هدر  فلا 3  غ   / PIR4053 هرگنک :  يدنب  هدر 

 ( ع  ) یلع هاگشیپ  هب 

تسا يراج  نابز  ره  هب  تلیمج  رکذ  هک  ییوت 

تسا يراج  ناج  رابیوج  رد  وت  دای  لالز 

رون هلالس  يا  وت  فصو  مزمز  مادم 

تسا يراج  ناد  هتکن  عبط  ره  رطاخ  غاب  هب 

زونه روج , لها  مصخ  يا  وت  لدع  يادص 

تسا يراج  نامسآ  شوگ  رد  هقعاص  ناسب 

ریدغ مخ  ییم ز  يدناشچ  رهد  ماک  هب 

تسا يراج  نامز  گر  رد  نآ  ششوج  روش و  هک 

فطل هصالخ  يا  وت  يالو  راس  همشچ  ز 

تسا يراج  نادواج  ضیف  نامز  رابیوج  هب 

حون یتشک  وچ  وت  لآ  وت و  يالو  دوب 

 ... تسا يراج  نارکیب  رحب  رد  هرطاخم  یب  هک 

رصاعم یخرهاش -  دومحم 
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راتفگشیپ

هراشا

دوب ربهر  یلع  نم  زا  دعب  هک :  ربمغیپ  تفگ 

راگدرورپ تنس  ادخ و  نید  هر  رد 

تسود شاب  ار  یلع  وگ  دشاب  تسود  ار  ام  هک  ره 

رای شاب  ار  یلع  وگ  دشاب  رای  ار  ام  هک  ره 

 ( تلاح مساقلاوبا  )

؟ دمآ شیپ  هنوگچ  دوب و  هچ  ریدغ 

: دش زاغآ  غیلبت  هیآ  زا  لاعتم و  دنوادخ  رما  بسح  رب  ریدغ 

سانلا نم  کمصعی  هّللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزناام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 

(67 هدئام /   ) نیرفاکلا موقلا  يدهیال  هّللا  نا 

هدادـن ماجنا  ار  وا  تلاسر  یناسرنار ,  مایپ  نیا  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا 
.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  انامه  .دراد  یم  هاگن  راکبیرف ) مدرم  ناقفانم و  ياه  هئطوت  زا   ) ار وت  دنوادخ  يا . 

اهرطخ زا  دناسرب و  مدرم  هب  امتح  تسا  هدش  لزان  وا  رب  راگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  هک  تسا  ربمایپ  هب  نخـس  يور  اهنت  هیآ  نیا  رد 
.دیامرف یم  ظفح  هاوخدب  مدرم  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  دراد  يوق  لد  دشیدنین و 

 . يا هدرکن  غیلبت  ار  ادخ  تلاسر  هک  تسا  نانچ  يدناسرن ,  مدرم  هب  ار  مایپ  نیا  رگا  هک  دنک  یم  دیکات  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد 

عوضوم تیمها  يارب  دـیکات  نیا  سپ  دـش  یمن  هدرپـس  تلفغ  هب  زگره  ربماـیپ  يوـس  زا  یهلا ,  رگید  رماوا  دـننام  رما , نیا  هک  هتبلا 
 . تسا

.دوب دنهاوخن  راگدرورپ  تیاده  لومشم  دنرفاک و  دنریذپن  ار  یهلا  مایپ  نیا  دنزرو و  جاجل  ینمشد و  هک  نانآ  دیامرف : یم  زین  و 

؟  هدوب هچ  تسا  هدش  دیکات  نآ  رد  همه  نیا  هک  یمهم  عوضوم  نیا 

تفالخ و و  ع )   ) یلع ینیشناج  نییعت 
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 . ترضح نآ  تماما  تیاصو و 

تسا هدش  لقن  يدایز  ثیداحا   , تسا ترـضح  نآ  تیالو  تیاصو و  و  ع )   ) یلع ینیـشناج  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  نیا  هرابرد 
هرابرد ددعتم  تایاور  دوجو  اب  تنـس  لها  ناثدحم  هتـسباو و  ناخروم  زا  يرایـسب  نیا  دوجو  اب  دناسر , یم  رتاوت  دـح  هب  ار  نآ  هک 

هک نیا  هیآ و  لوزن  ناش  هرابرد  دنا -  هدرک  لقن  دوخ  یثیدح  ییاور و  ياه  هعومجم  بتکرد و  ار  نآ  مه  دوخ  هک  ریدـغ -  هعقاو 
اب نآ  زا  و  دـنا , هداد  هولج  تیمها  یب  گنر و  مک  ار  نآ  هداتفارد  دانع  جاجل و  يداو  هب  تسا  ع )   ) یلع سدـقم  دوجو  هرابرد  هیآ 

.دنا هتشذگ  راو  لفاغ  ملسم ,  تقیقح  کی  یشوپ  هدرپ  گنرین و 

((. 1  )) دنام یمن  ربا  ریز  هشیمه ,  يارب   , باتفآ اما 

 . تسا يدبا  باذع  خزود و  شماجنارس  هک  دنک  یم  اهراک  هنالهاج  بصعت  لام و  هاج و  بح  جاجل و  دانع و  هک  تسادیپ 

هک نآ  رگم  دومن , یچیپرـس  ناوت  یمن  دنـسپدرخ  قطنم  زا  درک و  نامتک  ناوت  یمن  حضاو -  دـهاوش  نیارق و  نیا  اب  ار -  ادـخ  رما 
 . تسا هدش  نشور  هفیرش  هیآ  نیمه  رد  نانآ  فیلکت  هک  دشاب  راک  رد  يدانع  رفک و 

؟  تساجک مخ  ریدغ 

رد هک  دنا  هتشاد  يزیگنا  تفگش  تشذگرس  اهناسنا  اهنامز , دننام  زین  اهنیمزرس  یتسارب 

 . تسا هدوب  رثؤم  رایسب  تیرشب  خیرات  یگدنزاس 

 . تسا تبث  خیرات  رد  هشیمه  هّللا  مایا  اهنیمزرس و  نیا  مان 

یخیرات ثداوح  زا  يراب  مادکره  اروشاع و ...  زور  ص ,)   ) نیبنلا متاخ  تثعب  زور  تارف ,  دور  لین ,  دور  يدوج ,  هوک  روط , هوک 
.دنا هتفرگ  شود  هب  ار 

مخ ریدغ 
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 . تسا یندرپسدای  هب  سدقم و  ناکم  نینچ  زین 

 . تسا مالسا  مهم  خیرات  فطع  هطقن  مخ  ریدغ 

تیاصو هدرک و  افیا  یمهم  شقن  نآ  رد  ص )   ) یمارگ ربمایپ  عادولا  هجح  رد  ترجه ,  مهد  لاس  رد  هک  سدـقم  نیمزرـس  نیا  ایآ 
 . مناد یمن  دراد ؟ یعضو  هچ  نونکا  مه  تسا ,  هدز  مقر  ار  ناملسم  درم  نیتسخن  مع و  رسپ  داماد , ع )   ) یلع تیالو  و 

؟  تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  جاجل  دانع و  رابغ  درگ و  رد  یخیرات  مهم  هطقن  نیا  ایآ 

؟ دشاب ناهج  نایعیش  صخالاب  ناناملسم ,  مهم  هاگترایز  دیابن  سدقم  نیمزرس  نیا  ایآ 

يرادـهگن دوخ  رد  ار  تیاصوو  تلاسر  يافـص  اب  رورپحور و  میمـش  نیگآرطع ,  كاخ  نیا  نرق ,  هدراهچ  تشذـگ  زا  دـعب  رگم 
كاخ نامه  و  تسا ؟  هتـسبن  شقن  هزیکاپ  نیمزرـس  نآ  رب  ع )   ) یلعو (ص )  ربمایپ سدقم  ياهماگ  ناشن  زونه  رگم  تسا ؟  هدرکن 
؟  تسین سکعنم  ریدغ  هدیتفت  ياوه  جاوما  رد  (ص )  ربمایپ شخب  تاجن  ياوآ  رگم  دنا ؟ هدوبن  گرزب  هنحص  نآ  دهاش  اهنش  و 

ییاضف نامه  رد  ار  دوخ  مسجو  حور  دنرذگب و  كاپ  نیمزرس  نآ  زا  دنهد  یم  هزاجا  نونکا -  مه  مارحلا -  هّللا  تیب  نارئاز  هب  ایآ 
؟ دنشخب توارط  یگزات و  هرابود  تسا ,  هدش  دنلب  ترجه  مهد  لاس  هجحیذ  مهدجیه  زور  ص )   ) مالسا ربمایپ  یتوکلم  يادن  هک 

زا ار  تیالو  ای  دننک  یم  یقلت  تیمها  مک  ار  نآ  ای  دنیوگ  یمن  نخـس  مخریدغ  زا  ای  هک  یکاپان  ياه  هشیدـنا  دـیلپ و  ياهتـسد  ایآ 
نیا هک  دنا  هدادن  فاصنا  هدماین و  لقع  رس  ربزونه  دنیامن , یم  لیوات  (( 2  )) رگید یناعم  هب  دانع  تداسح و  هار 
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نا کبر و  نم  کیلا  لزناام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دش : ینامـسآ  يادـن  هب  بطاخم  هک  ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  دـننک  كرد  ار  تقیقح 
هب ار  ع )   ) یلع تیـالو  تماـما و  ینیـشناج و  زا  ریغ  يرگید  ماـیپ  هک  دوب  روماـم  اـهنت  یتـسارب  اـیآ  هتلاـسر ...  تغلب  اـمف  لـعفت  مل 
هب هک  ار , رما  نیا  رگا  هک  ابجع  ؟ دنک غیلبت  دنا , هتشون  رازه  تسیود  ات  یخرب ,  ار , اهنآ  دادعت  هک  ریدغ  هنحص  رد  رضاح  ناناملـسم 

! دوب دهاوخن  مامت  تسرد و  شتلاسر  , دنکن غیلبت  هدوب ,  ینیشناج  تیالو و  زا  ریغ  ناشیدناژک ,  معز 

تسا روصت  لباق  ایآ  دیوگ , یم  نخس  ع )   ) یلع تیالو  زا  ماجنارس  لوسر و  ادخ و  تیالو  زا  ریدغ  هبطخ  رد  همه  نآ  هک  يربمایپ 
هک هژیوب  دـنک ؟ اهر  نانچمه  ار  نانآ  هکلب  دزاسن , نشور  هدـنیآرد  ار  ناناملـسم  فیلکت  دزادرپب و  يرگید  رما  هب  ماـقم  نیا  رد  هک 
یم ار  یهلا  مایپ  نیا  دزاون و  یم  ار  راوگرزب  ربمایپ  لد  يرگید  مایپ  هب  لـیئربج  یحو ,  نیما   , غیلبت هفیرـش  هیآ  زا  سپ  گـنرد ,  یب 

 : هکدناسر

.انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

ناگدنب رب  دنوادخ  تمعن  ودش  لماک  نید  هک  دـیدرگ  حرطم  ع )   ) یلع تیالو  زا  ریغ  یمزال  رگید  رما  هچ  ریدـغ  مهم  مایپ  زا  دـعب 
 . تسین روصت  لباق  ع )   ) یلع تیالو  و  ص )   ) لوسرزا دعب  هفیلخ  نییعت  اب  زج  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  دش ؟ مامت  نمؤم 

ریاس جح و  تاکز و  زامن و  داعم و   , توبن هتخادرپ  یتسرپاتکی  یسانشادخ و  دیحوت و  غیلبت  هب  لاس  دنا  تسیب و  ص )   ) مرکا ربمایپ 
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 . تسا هدرک  تیبرت  ار  اهنآ  هتخومآ و  مدرم  هب  ار  یمالسا  ضیارف  ماکحا و 

ناتـسبرع فلتخم  طاقن  رد  ار  ناهاوخدبو  ناتـسرپ  تب  نایدوهی ,  يو ,  نارای  و  ع )   ) یلع و  (ص )  ربمایپ ررکم  ياهداهج  شالت و 
 . تسا هدروآ  تسد  هب  راکادف  ینارای  باحصا و  هدرک و  مارآ 

.دنا هداهن  نامرف  طخ  رب  رس  ناشکندرگ  زا  يدایز  هدع  هتفر و  جراخ  لخاد و  هب  ردقیلاع  ربمایپ  نآ  ياهمایپ  اه و  همان 

فرـشم هکم  هب  نیبم  نید  ماکحا  بادآ و  جح و  کسانم  میلعت  يارب  مظعم ,  لوسر  رمع  ینایاپ  لاس  ترجه ,  مهد  لاس  رد  الاح ,
 . تسا راپسهر  هنیدم  يوس  هب  تسا و  هدروآ  اج  هب  غالب  طرش  هدیدرگ و 

.دیامرف یم  فقوت  هب  رما  ار  ناناملسم  همه  مخ  ریدغ  رد 

سپ ناملسم  تما  تشونرـس  ایآ  ؟  تسین حرطم  نیملـسم  تماما  تیاصو و  تیالو و  و  (ص - )  ربمایپ زا  سپ  ینیـشناج -  هلاسمایآ 
؟  تسا هدوبن  رظن  دروم  (ص )  ربمایپ زا 

یفاصنا و یب  یهز  دنام ؟ یم  هچ  , رگید دننک  فذح  ریدغ  هنحـص  زا  ار  ینیـشناج  تفالخ و  رما  دنهاوخ , یم  یخرب  هک  نانچ  رگا ,
 ! یلدروک

زا دومرف , یم  باختنا  ینیـشناج  , رتشیب هاگ  زور و  دنچ  يارب  تفر  یم  يا  هوزغ  هب  دـش و  یم  جراخ  هنیدـم  زا  تقو  ره  هک  يربمایپ 
ترـضح نآ  بایغ  رد  ات  دومرف , نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  صاـخ -  حـلاصم  يارب  ار -  ع )   ) یلع ترـضح  كوبت  گـنج  رد  هلمج 

.دورن یفاحجا  یسک  رب  دنکن و  زورب  يا  هئطوت 

نیمه هب  دوب ؟ هدرکن  يرکف  دوخ  نیشناج  یلو و  یصو و  يارب  دوب , دننام  یب  يدنمدرخ ,  روما و  ریبدت  رد  هک  مظعمربمایپ  نیا  ایآ 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا زیگنادرد  رایسب  دنتفرگ , شیپ  مهم  هعقاو  نیا  نتفرگ  هدینشانو  هدیدان  رد  ناهاوخدب  هک  يرادرک  راتفر و  ریدغ و  هعقاو  تهج 
.

؟ دمآ شیپ  هنوگچ  ریدغ 

لوا تمسق 

.دوب ترجه  مهد  لاس  هبنش  جنپ  زور 

 . تشذگ یم  نابرق  دیع  زا  زور  تشه  تسرد 

.دوب هدیسر  ارف  مالسا  ردقیلاع  ربمایپرمع  رخآ  لاس 

وترپ زا  ار  اـهلد  هداد و  ماـجنا  مدآ  ینب  رخفم  ملاـع و  رورـس  روضحرد  ار  عادوـلا  هجح  راوـگرزب  ربماـیپ  نآ  ناـهارمه  ناناملـسم و 
.دندوب هدیشخب  ینشور  تیونعم 

.دندوب ربمایپ  هارمه  ناوراک  نآ  رد  رفن  رازه  دص  زا  شیب  .دوب  راپسهر  هنیدم  يوس  هب  ناوراک 

.دوب ناناج  قشع  زا  زیربل  اهناج  .دیپت  یم  تخساهلد 

.دوب هداد  رارقریثات  تحت  ار  همه  یناحور  رفس  نآ  تیونعم 

.دندوب رگید  ياهرهش  ای  هنیدم  راپسهر  هقالع  قوش و  اب  همه 

هداد ماجنا  متاخ  ربمایپ  هارمه  ار  جـح  هضیرف  هک  یمدرم  نآ  همه  رب  ار  دوخ  ناما  یب  يامرگ  دـیبات و  یم  تخـس  ناتـسبرع  باـتفآ 
 . تخیر یم  ورف  دندوب ,

.دندیدرون یم  رد  ار  هار  دوخ  هنبوراب  اهرتش و  اب  ناناملسم 

.دوب هدش  کیدزنرهظ 

.دیدرگ نایامنرود  زا  مخریدغ  نازوس  کشخ و  ياهنابایب  هفحج و  نیمزرس  مک  مک 

.دوب هارراهچ  دشخرد , یم  نامز  كراترب  هدنامیقاب و  خیرات  رد  نانچمه  شمان  هک  مخریدغ ,  یخیرات ,  گرزب  هطقن  نیا 

.دندش یم  ادج  رگیدکی  زا  لحم  نیا  رد  مدرم 

رد نمی  يوس  هب  یهار  رـصم , نیمزرـس  برغ ,  يوس  هب  یهار  قارع و  يوـس  هب  قرـش  هب  یهار  لامـشرد و  هنیدـم  يوـس  هب  یهار 
 . تفر یم  بونج 
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.دنوش ادج  رگیدکی  زا  دنونشب و  ار  مایپ  نیرخآ  ناناملسم  هطقن  نیمه  رد  زور و  نیمه  رد  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  تیشم 

؟ دوب هچ  روتسد  نیرخآ  ینایاپ و  هطقن  نیا 

یلع تیاصو  تیالو و  غالبا 
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.دوب لمع  نخس و  درم  مالسا و  عاجش  رادرس  نیرت  هدبز  درف و  نیرت  هتسیاش  (ص )  ربمایپ ینیشناج  يارب  هک  (ع ) 

.دوش عمج  هلفاق  هت  رس و  دنسرب و  , دنا هدنام  بقع  هک  نانآ  ات  دننک  فقوت  دنا , هداتفا  شیپ  هک  نانآ  دندومرف : روتسد  (ص )  ربمایپ

.رهظ زامن  ماگنه  دیسر : ارف  رهظ 

.ربکا هّللا  ربکا , هّللا  تفگ :  ناذا  ترضح  نآ  روتسد  هب  ص )   ) مرکا لوسر  نذوم 

.دوبن ناراب  بآ  يا  هکرب  هدیکشخ و  تخسرس و  روبص و  یتخرد  دنچ  زج  مخ  ریدغ  رد 

.دوب هدش  هدیتفت  نابایب  ياهگیر 

.دزوسن ناشیاهاپ  ات  دندرک  یم  هدافتسا  دوخ  ياهابع  زا  ناناملسم 

.دنازوسن ار  ناشاهرس  باتفآ  شبات  هک  دندوب  هدنکفا  رس  رب  ار  ابع  هرانک  یخرب 

.دندوب هتخاس  نابیاس  ناتخرد  ياه  هخاشزا  یخرب 

.دنتخاس ینابیاس  زین  ص )   ) یمارگ ربمایپ  يارب 

.دش هماقا  رهظ  زامن 

نانآ هب  (ص )  ربمایپ یلو  دنرب , هانپدوخ  ياهرداچ  هب  دیدش  يامرگ  زا  رارف  يارب  دنتساوخ  یم  ناشلا  میظع  ربمغیپ  نارای  زا  يا  هدع 
.دننک هدامآ  یمهم  مایپ  ندینش  يارب  ار  دوخ  هک  دومرف 

زاهج زا  يربنم  مرکم  لوسر  يارب  تهج  نیدـب  دـندید , یمن  باحـصا  ار  (ص )  ربماـیپ كاـنبات  هرهچ  تیعمج ,  هوبنا  نآ  رد  نوچ 
.دندرک تسرد  نارتش 

.دندرک هدامآ  (ص )  ربمایپ نانخس  ندینش  يارب  ار  دوخ  مدرم 

دـمح و زا  سپ  دـنکفا و  تیعمج  جاوما  هب  یهاـگن  تفر و  ـالاب  نارتش  زاـهج  يور  رب  دوش  هدـید  مظعم  لوسر  هرهچ  هک  نیا  يارب 
: دومرف هتخاس  بطاخم  ار  مدرم  یلاعت  يراب  يانث 

 . مور یم  امش  نایم  زا  هدرک  تباجاار  ادخ  توعد  يدوز  نیمه  هب  نم 

.دیلوؤسم مه  امش  ملوؤسم و  نم 

؟ دیهد یم  تداهش  هنوگچ  نم  هراب  رد  امش 
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وت میهد  یم  یهاوگ  ام  دنتفگ : دندرک و  دنلب  ادص  مدرم 
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 . يداد ماجنا  ار  یهاوخریخ  طرش  يدرک و  غالبا  ار  تلاسر  هفیظو 

 . يدومن ام  تیاده  هار  رد  ار  دوخ  ششوک  شالت و  نیرخآ  و 

.دهد ریخ  يازج  ارتدنوادخ 

نازیم و باسح و  روشن و  ثعبو و  ریخاتـسر  زور  تیناقح  دوخ و  تلاسر  قح و  تاذ  دـیحوت  دـنوادخ و  هب  داـقتعا  هراـب  رد  سپس 
.دومن شسرپ  خزود  تشهب و 

 . میراد نامیا  هدیقع و  يدومرف  هچ  نادب  میهد و  یم  یهاوگ  يرآ ,  دنتفگ : همه 

 . تفرگ ارف  ار  اج  همه  توکس  نآ  زا  سپ 

هب امـش  نایم  رد  هک  ردـقنارگ  اهبنارگ و  زیچ  ود  نیا  اب  دـیرگنب  نونکا   : تفگ (ص )  ربمایپ دـیدش  ياـمرگ  توکـس و  نآ  ناـیم  رد 
؟ درکدیهاوخ هچ  مراذگ  یم  راگدای 

؟  هیامنارگ زیچ  ود  مادک  دیسرپ : تیعمج  نایم  زا  یکی 

هارمگ هک  دـیرادنرب  تسد  نآ  زا  دـینز و  رد  گـنچ  نادـب  دـیاب  هک  تسا  نآرق  ادـخ , باـتک  ربکا , لـقث  لوا  دومرف : (ص )  ربماـیپ
.دش دیهاوخ 

 . تسامش تسد  رد  نونکا  هک  تسادخ  يوس  زا  نآرق 

 . تسا نم  ترتع  نادناخ و  نم  راگدای  نیمود 

.دندنویپب مه  هب  تشهب  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا 

.دیوج یم  ار  وا  تسا و  یسک  نارگن  (ص )  ربمایپ هک  دندید  مدرم  ماگنه ,  نیا  رد 

.دندیدار وا  مدرم  همه  هک  نانچ  درک , دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دش و  مخ  داتفا , ع )   ) یلع هرهچ  هب  شمشچ  هک  نیمه 

نانآ دوخ  زا  ناناملسم  هب  تبسن  مدرمامـش  همه  زا  یـسک  هچ  مدرم !  يا  دومرف : هدرک  رتدنلب  ار  ادص  ص )   ) لوسر ترـضح  سپس 
؟  تسا یلوا  رتراوازس و 

.دنرتاناد ربمایپ  ادخ و  دنتفگ :

منانمؤم ربهر  یلوم و  نم  تسا و  نم  ربهر  یلوم و  ادخ  دومرف : ربمایپ 
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یلع متسه  وا  ربهر  یلوم و  نم  سک  ره  هالوم :  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : سپس  مرتراوازس  یلوا و  ناشدوخ  زا  اهنآ  هب  تبسن  و 
.دومرف رارکت  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  تسوا و  ربهر  یلوم و 

 : تفگ تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  ار  رس  هاگ  نآ 

ثیح هعم  قحلا  رداو  هلذخ  نم  لذـخاو  هرـصن  نم  رـصناو  هضغبا  نم  ضغباو  هبحا  نم  بحا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و 
.رادب نمشد  ار  وا  نانمشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  ادنوادخ ! راد :

.درادب ضوغبم  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  ضوغبم  درادن و  بوبحم  ار  وا  سک  ره  رادم  بوبحم 

, ددرگب اجره  نادرگب  وا  درگار  قح  اـمرف و  مورحم  شیوخ  يراـی  زا  دـننک  شیراـی  كرت  هک  ناـنآ  نک و  يراـی  ار  شنارادتـسود 
 . تسا تقیقح  قح و  روحم  وا  ینعی 

.دیناسرب دنتسین  ناکم  نیا  رد  هک  یناسک  هب  ار  ربخ  هک  دیراد  هفیظو  امش  دومرف : مدرم  هب  سپس 

.دیکچ یمدندوب  هدمآ  درگ  غاد  يارحص  نآ  رد  هک  ناناملسم  و  ع )   ) یلع و  (ص )  ربمایپ يور  رس و  زا  قرع 

: دناوخ ورف  (ص )  ربمایپرب ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدشن  هتخیسگ  مه  زا  مدرم  فوفص  زونه 

 ... انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

 . مدرک مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  امش  نید  زورما ,

 ... يدعب نم  یلعل  هیالولا  یتلاسرب و  برلا  یضر  همعنلا  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هّللا  ربکا ! هّللا  دومرف : ربمایپ 

توبن زا  درک و  مامتام  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  دوخ  نید  هک  ییادخ  نامه  تسا ,  گرزب  دنوادخ 
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 . تشگ یضار  نم  زا  سپ  ع )   ) یلع تیالو  نم و  تلاسر  نم و 

.دش ادیپ  تیعمج  نایم  رد  يا  هلغلغ  روش و  ماگنه  نیا  رد 

.دنتفگ کیربت  ع )   ) یضترم یلع  هب  ار  عینم  تبتر  ماقم و  نیا  مدرم 

: دنتفگ ع )   ) یلع هب  رمع  هلمج  زا 

 ... هنمؤم نمؤم و  لک  الوم  يالوم و  تیسما  تحبصا و  بلاط  یبا  نبای  کل  خب  خب 

 . يدش نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  ام و  ربهر  یلوم و  وت  بلاطوبا  دنزرف  يا  داب ! وت  رب  کیربت  نیرفآ و 

! داب كرابم 

.دیارسب میظع  هعقاو  نیا  هراب  رد  يراعشا  هک  تساوخ  هزاجا  ربمایپ  زا  (ص )  ادخ لوسر  رعاش  تباث  نب  ناسح 

.داد هزاجا  ربمایپ 

 : تفگ ناسح 

 ... ایدانم لوسرلاب  عمسا  مخب و  مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 

 ... يردقنارگ هدنهد  ادن  هچ  داد و  ادن  اهنآ  هب  مخ  نیمزرس  رد  ریدغ  زور  رد  اهنآ  ربمایپ 

 : کناسلب انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیؤم  لازت  ناسح ال  ای  دومرف : ناسح  هب  لوسر  ترضح 

 . ینک یم  ترصن  نابز  هب  ارم  ات  يدیؤم  سدقلا  حور  هبوت 

تفرگ لکش  تیرشب  خیرات  فطع  هطقن  تفای و  نایاپ  یمارگ -  لوسر  لصفم  هبطخ  زا  سپ  ریدغ -  تمظع  اب  هنحـص  هنوگ  نیدب 
.

ناهج ات  دـندنکفا  یم  يوس  کی  هب  ار  اهگنرین  اه و  هئطوت  اهتداسحو و  دـنتخود  یم  دـیما  مشچ  نادـب  ناناملـسم  رگا  هک  يا  هطقن 
همه نیا  مالـسا  ناهج  زورما  دوش , هرادا  شرهگ  كاپ  نادـنزرف  و  ع )   ) یلع هناربدـم  تیالو  هنـالداع و  تموکح  ياـنبم  رب  مالـسا 

.دوب یمن  ناوارف  ياهیراتفرگ  بئاصم و  راچد 

ءوس یمالـسا  ياهروشک  ییادجو  قرفت  زا  يرابکتـسا  ياهروشک  زورما  دـندوب , هتخانـش  یتسردـب  ناناملـسم  ار  ریدـغ  شزرا  رگا 
عبانم دندرک و  یمن  هدافتسا 
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.دندرب یمن  تراغ  هب  ار  اهنآ  يدام  يونعم و 

دـنزاس و هراوآ  ناـشدوخ  نیمزرـسزا  ار  نیطـسلف  ناناملـسم  دنتـشادن  تارج  رگمتـس  ياهتـسینویهصو  راوخناـهج  ناـگناگیب  زورما 
يدالوف ياه  شکچ  نهآ و  کتپ و  اب  ار  اهنآ  ياناوت  ياهوزاب  دنیامنرازآ و  رجز و  دننک و  ریـسا  ار  ناشتماهـش  تریغ و  اب  ناناوج 

.دننک ملق 

.دنیامن زواجت  ینسوب  مدرم  سیماون  هب  دنتسناوت  یمن  ماشآ  نوخ  ياهبرص  زورما 

 . تفر ریدغ  بحاص  رب  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  هک  دوب  ییاهیراکمتس  نآ  هدییاز  اهزواجت  نیا 

اهمتس هچ  دیدرگ , نیشن  هناخ  , ولگ رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  نرق ,  عبر  کی  مالسا  دیشر  رادرس  نآ  قحرب ,  ماما  نآ  ع )   ) یلع
 . تفر  ( (س ارهز همطاف  ص ,)   ) مرکا یبن  تخد  شردقنارگ ,  رسمه  رب 

رارق اهریت  جامآ  ار  موصعم  ماما  نآ  رهطم  ندب  یتح  دنتشاد , اور  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  (ص )  ربمایپ ربکا  طبس  رب  هک  اهییاوران  هچ 
.دنداد

یمارگ ربمایپ  تلحر  زا  لاـس  هاـجنپ  زا  شیب  زونه  هک  يرجه  لاس 61  مرحم  رد  یلع ,  ربمایپ و  هدـیدرون  ع )   ) نیـسح ماما  رب  دـعب 
شریظن یب  نارای  ناگدازردارب و  نادنزرف و  و  ع )   ) نیسح ودندروآ  شیپ  ار  اروشاع  كانلوه  تبیصم  دوب , هتشذگن  ص )   ) مالـسا

هب هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  تفخ ,  اب  یتح  تمرح و  زا  رود  هب  ار , ناشنادناخ  دنتخات و  بسا  ناشسدقم  داسجا  رب  دنتـشک و  ار 
.دندرب تراسا  هب  ماش , 

ینیـسح و تاداس  ع ,)   ) یبتجم نسح  ماما  و  (ع )  ءادهـشلادیس ترـضح  نادنزرف  زا  کی  ره  رب  رگید , عاونا  هب  اهدعب , اهمتـس , نیا 
ینبو ناورم  ینب  هیما و  ینب  دمآ و  دراو  یتروص  نیرت  عیجف  هب  ینسح 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنداد ناشن  ار  یلدگنس  تواسق و  تیاهن  ع )   ) یلع نادنزرف  يدوبان  رد  نانآ  نارادفرطو  سابع 

.دندیشک تخرد  ياه  هخاشرب  ای  دندرک  روگ  هب  هدنز  یلع  يرادتسود  مرج  هب  ار  ع )   ) یلع نارایو  ناهاوخاوه  زا  يرایسب 

.دندومن درط  یگدنز  هنحص  زا  ار  یمالسا  ياه  هرهچ  نیرتهب 

.داد رارق  زامن  ضیارف  ءزج  هیواعم  ار  ع )   ) یضترم یلع  ینعی  تلیضف  اوقت و  هوسارب  تنعل 

دـندرک و یم  بیقعت  نید  دـب  دـحلم و  یطمرق و  مان  هب  ار  ع )   ) یلع نایعیـش  یـسابع  هفیلخ  ناگدـناشن  تسد  زین  ناریاام  روشک  رد 
.دنتشک یم  هنادرمناوجان  ار  اهنآ 

ملق ناگدنـسیون  هتخورف و  ایند  هب  نید  ناملاع  کمک  هب  دوخ , لـطاب  راـکفا  هیجوت  رد  ناـنچ  نآ  تسرپاـیند  راوخرادرم  ناـسکرک 
مان هب  يا  هفیاط  نامز  زاین  بسح  رب  هلمج ,  زا  دنتخاس , اه  هقرف   ( ع  ) تیبلا لها  بتکم  ربارب  رد  هک  دنتفر  شیپ  هتخورف  دوخ  دزمب و 

لامعا هب  هدوسآ  لایخ  اب  ات  دندیشوک  یم  ناشریهطت  هب  یتح  ودندرک  یم  هیجوت  ار  نادنمروز  روجفو  قسف  هک  دندش  ادیپ  هئجرم )  )
.دنهد همادا  دوخ  دولآ  قسف  عیجف و 

و ع )   ) یلع هلداع  تموکحو  دندیمهفن  ناناملـسم ,  زا  يا  هدع  زج  زاغآ , زا  ار  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  هک  دوب  نیا  هدییاز  همه  اهنیا 
دندرک دنتخانشن و  ار  قح  رب  یصو  موصعم و  ماما  لداع و  یلاو  تیالو  هلاسم  دندادن و  صیخـشت  تسرد  ار  شرهگ  كاپ  نادنزرف 

.دش هچنآ  دش  دندرک و  هچنآ 

ریدغ راکنا  تسه ز  تملظ  اهیدیلپ و  نیو  باوص  زا  ندنام  رود  قافن و  داحلا و  رفک و 

یعرش هفیظو  يرجافو  قساف  ره  زا  تعاطا  دنتفگ : یم  هک  ییاهبتکم  ای  یناسک  ربارب  رد  هعیش  ياملع  يوس ,  نیزا 
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 . تسین نینچ  دنیوگ : یم  دنتفگ و  یم  تسا , 

 . تسا ناملسم  ره  یعرش  هفیظو  مالسا  تیمکاح  یشزرا و  ماظن  رد  لداع ,  مکاح  و   ( ع  ) موصعم ماما  زا  تعاطا  طقف 

مود تمسق 

اب دنناوت  یم  مالسا  تما  نآ  وترپرد  هک  تسا  یلئاسم  نیرتمهم  زا  يربهر  تماما و  مالسا ,  یـسایس  هفـسلف  رد  هعیـش  ياملع  رظن  هب 
.دنشاب رادروخرب  هنادنمتداعس  نئمطم و  ملاس ,  یماظن  زا  يربهر  تماما و  لوبق 

.دنا توبن  تاکشم  زا  یحابصم  دحاو و  رون  هعیش  نایاوشیپ  ناماما و  یمامت 

هفیظو ياضتقا  هب  دوخ  ناکمو  نامز  فرظ  رد  کی  ره  و  دـنا , هتفای  وترپ  یهلا  رون  زا  هک  دـنا  قیالخ  هارارف  نازورف  یلعـشم  کیره 
.دنا هتشاد  مدرم  هعماج و  رب  تموکح  ربارب  رد  بسانم  یلمعلا  سکع  یهلا 

تنـس نآرق و  ماکحا  يارجا  نارگمتـس و  عفدو  یعامتجا  تلادع  شرتسگ  مالـسا و  يانبم  رب  یتموکح  ییاپرب  نامرآ  رد  همه ,  اما 
.دنا هدرک  داهج  شالت و  گرزب  نامرآ  نیا  ققحت  هار  رد  دنا و  هدوب  يارمه  قفتم و  ادخ  نامرف  تیمکاح  ینعی  يوبن 

يدوس هدوب و  لصاح  یب  يو  لاـمعا  یماـمت  ماـما  زا  تعاـطا  تفرعم و  تیـالو و  هب  داـقتعا  نودـب  هک  دـنادب  دـیاب  نمؤم  ناملـسم 
 . تسین هتفریذپ  تیالو  نودب  لامعا  هیالولاب  الا  لامعالا  لبقی  هنا ال  تشاد :  دهاوخن 

زا تعاطا  یگدنب و  ریسم  رد  ار  نآ  دزاس و  كاپاهتوغاط  اهتب و  ثول  زا  ار  نیملـسم  هعماج  دناوت  یم  یهلا  تموکح  يربهر و  اهنت 
.دهد رارق  لاعتم  يادخ  رماوا 

ماظن نیدـلا و  مامز  همامالا  نا  دـیامرف : یم  دـناد و  یم  نیملـسم  ماـظن  هیاـم  نید و  هزاریـش  ار  تماـما  يربهر و  (ع )  اـضر ترـضح 
 . نیملسملا

بهذلا هلسلس  فورعم :  ثیدح  رد 
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رضحم هب  روباشین  ملعلاراد  نادنمشناد  دندومرف , یهاتوک  فقوت  روباشینرهش  رد  دندوب , ورم  هب  رفـس  هار  رد  (ع )  اضر ترـضح  هک 
.دنوش دنم  هرهب  كانبات  دیشروخ  نآ  زا  هک  دنتفاتش  ماما 

.دندرک یثیدح  لقن  تساوخرد  (ع )  اضرلا یسوم  نب  یلع  مامه  ماما  زا  دنا  هتشون  دایز  ار  نانآ  دادعت  هک  رهش  نآ  نادنمشناد 

نیدب دوب  یهلا  سدقم  تاذ  دیحوت  یتسرپادخ و  هب  طوبرم  هک  ار  یثیدـح  هدروآ و  نوریبرـس  دـندوب  بکرم  رب  هواجک  رد  هک  ماما 
.دندومرف نایب  تروص 

زا دوش  لخاد  وراب  نیرد  هک  ره  تسا ,  نم  يوراب  هّللاالا  هلا  هبیط ال  هملک  یباذـع  نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هّللاالا  هلا  ال 
 . تسا ناما  رد  نم  باذع 

قیرط زا  ار  یمارگ  لوسر  هک  دـنا  هدومرف  لـقن  ص )   ) مرکا لوسر  اـت  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  (ع )  اـضر ترـضح  ار  ثیدـح  نیا 
 . یسدق تسا  یثیدح  هدرک و  لقن  یبوبر  ماقم  زا  نیما  لیئربج 

: دیامرف یم  هفاضا  تسا ,  یلاعت  قح  دیحوت  تمظع  رد  هک  ثیدح  نیا  نایب  زا  سپ  ع )   ) ماما

اهطورش نمانا  اهطورشب و 

یتسرپادخ و هب  صاخ  هجوتو  نآ  تقیقح  دـیحوت و  تلاصا  زا  مدرم  ندرک  هاگآ  ارهاظ  ثیدـح ,  نیا  نایب  زا  ترـضح  نآ  روظنم 
تمصع ماقم  هب  دیحوت  داقتعا  نتـسناد  طورـشم  سپـس  تسا ,  هدوب  نامز  ياهتوغاط  زا  ندنادرگرب  يور  تیدحا و  نتـسناد  هناگی 
تموکح يربهر و  اهنت  اریز  تسین ,  لاعتم  دنوادخ  لوبق  دروم  یلمع  چیه  طرش  نیا  تیاعر  نودب  هک  تسا  هدوب  تیالو  تماما و 

رارق لاعتم  دنوادخ  رماوا  زا  تعاطاو  حیحـص  ریـسم  رد  ار  نآ  دـناهرب و  اهتوغاط  اهتب و  ثول  زا  ار  نیملـسم  هعماج  دـناوت  یم  یهلا 
.دهد

نامه نیا  و 
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: دومرف مالعا  ناکم  نآ  رد  رضاح  مدرم  رازه  تسیود  دودح  هب  مخ  ریدغ  رد  ص )   ) مالسا مظعم  لوسر  هک  تسا  یتیالو 

 ... هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

ءانثلا هیحتلا و  فلا  هئابآ  یلع  هیلعاضرلا و  یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  ترـضح  حدم  رد  ار  يرجه  مشـش  نرق  رعاش  يونزغ  یئانس 
هدرک هراشا  طورش  نیا  هب  هک  یناسارخ  کبس  رد  تسا  يدنلب  هدیصق 

 : تسا

ناسارخ رد  تسا  یمرح  ار  نید 

ناسآ رشحم  هب  ار  وت  راوشد 

دمحا عرش  ياهزجعم  زا 

نادزی نید  ياهتجح  ز 

هولج هدرک  هتشرف  رف  مه 

نالوج هب  ورد  یصو  حور  مه 

شهار نارئاز  تمرح  زا 

نابایب ره  يادف  سودرف 

رمالاولوا وا  وا و  رد  هن  نآرق 

ناهرب گرزب  ابو  هن  يوعد 

نت ورد  ایبنا  متاخ  زا 

ناج ورد  ایصوا  دیس  زا 

دیحوت ياهطرش  هلمج  زا 

نامیا ياهلصا  لصاح  زا 

قیفوت تاجن و  ببس  شرهم 
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نالذخ كاله و  ددم  شنیک 

دمحا یصو  تردپ  ردنا 

ناکما بسح  هب  ارم  تسا  یتیب 

هدیصق نیردنا  منک  نیمضت 

ناوتن تشاذگ  ورف  تیب  نیاک 

نامیا ترهم  رفک و  وت  نیک  يا 

ناملسم زا  رفاک  وت  هب  ادیپ 

ناوید ص 451) )

.ورسخ رصان  يزورم ,  یئاسک  دننام  دنا  هتشاد  ع )   ) تیبلا لها  عیشت و  هب  صاخ  شیارگ  هک  ینارعاش  ای  هعیش  نارعاش 

ریدغ زا  حیرصت  هب  اما  دنا : هتخادرپ  يراعشا  دیاصق و  ودنا  هداد  نخس  داد  ع )   ) یلع تلیضف  لضف و  رد  یـسودرف  يونزغ و  یئانس 
ظفاح يدعس و  یتح  یناقاخ و  یخرف ,  يرـصنع ,  يرونا ,  نوچ  يروآ  مان  نارعاش  راثآرد  تسین ,  ناشراثآ  رد  یمان  يدای و  مخ 

 . تسا نینچ  عضو  زین  يرجه  متشه  متفه و  مشش و  نورق  نارعاش  زا  رگید  يرایسب  و 

تیالو ریدغ و  عوضوم  دناعم  فلاخم و  ياهتردق  ذوفن  ببس  هب  یلک ,  روط  هب 
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هک هدئام  هروس  موس  هیآ  رد  نارـسفم  رتشیب  رظن  هب  انب  مخ  ریدغ  هلاسم  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  تلفغ  يرهم و  یب  دروم  تیاصو  و 
يارب امـسر  ار  ع )   ) یلع نانمؤمریما  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هک  يزور  هدـمآ :  تسا ,  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  هدـش  لزان  هروس  نیرخآ 

.دیدرگ لدبم  يدیماان  یگریت و  هب  ناش  تسردان  ياه  هشیدنادنتفر  ورف  سای  جاوما  رد  رافک  هک  يزور  درک , نییعت  دوخ  ینیشناج 

اوفوا اونمآ  نیذـلا  اهیاای  دـیامرف : یمو  دـهد  یم  هجوت  دـهع  يافو  موزل  هب  ار  نانمؤم  نانم  دـنوادخ  لوا ,  هیآ  رد  هدـئام ,  هروس  رد 
...دوقعلاب

یمن هعماج  ماظن  اهنآ  نودب  هک  يرشب  یهلا و  يرطف ,  ياهنامیپ  هب  ار  نامدرم  دوخ  رمع  ياههام  رخآ  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  ییوگ 
.دراد یمرذحرب  ینکشدهع  زا  ار  نانآ  دهد و  یم  هجوت  دشاب  رادیاپ  دناوت 

نآ تشادـهگن  تشادـگرزب و  هک  تسا  مهم  ياهنامیپ  زا  زین  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  تیاصو و  تیالو و  زور  مخ ,  ریدـغ  زور 
 . تسا نانمؤم  هدهعرب 

: دنا هدرک  هراشا  نامیپ  دهع و  نیا  هب  ام  نارعاش 

دنا هداد  رارق  تمهت  ياهریت  جامآار  وا  هک  ناسارخ  مدرم  زا  دوخ  زیمآ  هلگ  هدیـصق  رد  يرجه  مجنپ  نرق  رعاش  ورـسخرصان  میکح 
 : علطم هب 

ریدق میلع  يا  وت  هب  ملانب 

ریبک ریغص و  ناسارخ  لها  ز 

 ... و (ص )  ربمایپ كاپ  نادناخ  تمایق و  نآرق و  و  ص )   ) لوسر ادخ و  هب  دوخ  راوتسا  داقتعا  هب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا 

يادخ ردغ  هب  سک  نآ  دزیوایب 

ریدغ زور  دهع  زا  دزیرگب  هک 

تدسرپ رگا  رشحم  هب  ییوگ  هچ 

ریبش ای  ربش  مکحم  دهع  نآ  زا 

نیا هب  زین  رگید  نارعاش 
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هراشا درک  نآ  يافو  هب  دـهعتم  ار  ناناملـسم  همه  دومرف و  مالعا  رفن  نارازه  روضح  رد  ریدـغ  زور  (ص )  ربماـیپ هک  ناـمیپ  دـهع و 
.دنا هدرک 

 , تعاجـش ملع و  هب  نارگیدرب  ع )   ) یلع تیلـضفا  هب  تـسا  هدوـب  ورـسخرصان  زا  شیپ  هـک  يزورم  یئاـسک  دـننام  نارعاـش  یخرب 
 ... ادخ و هار  رد  داهج  تواخس و  دوجو و  تحاصف 

 . تسا هدش  روآدای  ناهرب  اب  ار  ع )   ) یلع تیلضفا  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  ودراد  دیکات  رتشیب 

نیا هدرـشف و  ياپ  دـنک , یم  تابثا   ( ص  ) يوبن رابخا  نآرق و  ار  ع )   ) یلع تیلـضف  هک  هتکن  نیمه  رب  مشـش ه ) نرق   ) يونزغ یئانس 
 . تسا هدرک  نایب  تحارص  اب  ار  تقیقح 

مارخ يورد  سپ  يوج و  رد  ار  ملع  هنیدم  وش 

نتشادرد رب  هقلح  نوچ  نتشیوخ  رخآ  یک  ات 

تسا رد  ردیح  ار  ملع  رهش  هک  یناد  یمه  نوچ 

نتشادرتهم ریم و  ردیح  هک  زج  دوبن  بوخ 

مدرم هب  ربمایپ  یـصو  نداد  ناشنو  نآ  یخیرات  ياه  هظحل  ندوب  ساـسح  ریدـغ و  هنحـص  ندیـشک  ریوصت  هب  اـم , ياـناوت  نارعاـش 
شیپ هدمآ و  شیپ  جوم ,  رد  جوم  نامز ,  هرتسگ  رد  دراد و  تیاصوو  تیالو  هنارکیب  يایرد  هب  دنویپ  هک  ریدـغ  لحاس  رد  رـضاح 

زاب  , نانخـس نیرتوکین  هب  ار  اه  ینتفگ  دنا و  هداد  نخـس  داد  دش  دهاوخ  یهتنم  یمالـسا  هقح  تموکح  يرارقرب  هب  دمآ و  دـهاوخ 
.دنا هداد  دنویپ  تسا  هدمآ  ریدغلادننام  يربتعم  بتک  رد  هک  قیقد  تاراشا  ناهرب و  اب  ار  يرونخس  رنه  اج  همه  دنا و  هتفگ 

هتخادرپ مخ  ریدغ  دیع  فصو  هب  امیقتسم  هک  نانآ  هچ  نارعاش ,  نیواود  رد  دوجوم  ياه  هیریدغ  هب  هجوت  اب  لاح ,  ره  هب 
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یتراشا ریدـغ  هب  میقتـسم  ریغ  هتفگ و  نخـس  ترـضح  نآ  بقانم  لـئاضف و  و  ع )   ) یلع زا  دوخ  حـیادم  دـیاصق و  نمـض  رد  هچ  و 
 . میدروآ درگ  تسامش  يور  شیپ  نونکا  هک  ار  هعومجم  نیا  دنتشاد ,

تمظع راکشآ و  رتشیپ  زا  رتشیب  تسا  مالسا  یتموکح  یسایس و  هفـسلف  اشنم  خیرات و  فطع  هطقن  هک  ریدغدیع  تمظع  تسا  دیما 
.دوش هدناسانش  هتخانش و  نآ 

موی : دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  هلمج  زا  تسا  هدیسر  ام  هب  يدایز  ثیداحا  ریدغ  دیع  تمظع  هرابرد 

دیع تسادـخ ,  دـیع  ریدـغ  دـیع  زور  ضرالا  یف  ءامـسلا و  یف  دـیع  هنا  هتمرح و  هفرع  الا  ایبن  هّللا  ثعب  ام  ربکالا و  هّللادـیع  ریدـغلا 
((. 3  )) زور نیا  تمرح  درک  مولعمار  وا  الا  داتسرفن  ار  ربماغیپ  چیه  یلاعت  يادخ  رتگرزب و 

رد دـیاب  زورما , نیملـسم ,  روما  مامز  مینادـب  هک  دـشک  یم  نیملـسم  تماعز  تماما و  ثحب  هب  ریدـغ  هرابرد  ثحب  تیمها  نیاربانب 
؟ دشاب یهورگ  هچ  تسد 

.دسانش یمن  تسا ,  هدیسر  ام  هب  ع )   ) نیموصعم قیرط  زا  هچنآ  زج  یعبنم  عوضوم  نیرد  عیشت  ملاع 

رد ار  نیملـسم  فیلکت  دنناوت  یم  يرفعج  هقف  یلع و  هغالبلا  جهن  ربمایپ و  تنـس  دیجم و  نآرق  زا  هک  میدـقتعم  یناهیقفاسراپ  هب  ام 
.دننک طابنتسا  هعقاو  ثداوح 

نامز ماما  تبیغ  رد  هیقف  تیالو  ناونع  هب  هک  تسا  يا  هلاسم  هیاـمنورد  يزکرم و  هتـسه  ریدـغ  زور  رد  ع )   ) یلع تیـالو  زا  نخس 
 . تسا حرطم  هجرف )  یلاعت  هّللا  لجع 

مکح ساسا  نیمه  رب  زین  ع )   ) یلع نینمؤملاریما  هک  تسا  تنس  نآرق و  هیاپ  رب  نیملـسم  عماوج  هرادا  یمالـسا و  تموکح  تیفیک 
((. 4  )) درک یم  ییاورنامرف  داد و  یم 

راکذت همتاخ  رد 
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: دناد یم  يرورض  ار  تاکن  نیا 

داتـسا نیودـت  فیلات و  ریدـغ , هسامح  باـتک  هدـئام و  هروس  هیآ 67  لـیذ  مجنپ  دـلج  هنومن  ریـسفت  زا  راتفگـشیپ  نیا  شراـگن  رد 
ردارب فیلات  یـسراف  رعـش  رد  ریدغ  باتک  هلمج  زا  يرعـش  ياه  هعومجم  ارعـش و  نیواود  زا  نتم  میظنت  رد  یمیکح و  اضردـمحم 

 . ما هتسج  دوس  يدورامرگ  يوسوم  یفطصم  دیس  بانج  دنمشناد 

يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپداینب  مرتحم  لماع  ریدم  یناسارخ  یهلا  ياقآ  ترضح  نیملسملاو  مالـسالا  هجح  بانج  زا 
 . مرازگساپس دنا  هتشاد  يراکمه  هدنب  اب  يوحن  هب  هک  یناردارب  رگید  دنا و  قوشم  ار  هدنب  هشیمه  هک 

يدنجریب يدمحا  دمحا  بینا -  هیلاو  تلکوت  هیلع 

 . ش.ه هامدادرخ 1376  دهشم ,

نینمؤملاریما لضف 

حیضوت

 ( 341 ه ت :   ) يزورم ییاسک 

نینمؤملاریما لضف  ینمؤم  رگ  نک  مهف 

نیدکاپ ياضترم  نادزی  ریش  ردیح , لضف 

تسوا رتلضاف  يرذگب  ربمیپ  زک  سک  نآ  لضف 

نیقتملا ماما  یناملسم ,  نکر  نآ  لضف 

ایبنا رخف  داماد  ایفصالا  نیز  لضف 

نیرفآ زا  نیرفآ  قلخ  قلاخ  شدیرفاک 

لالجلاوذ رس  لضف  ینادن  رگ  بصاون ,  يا 

نیمیلا باحصا  نآ  نک و  هگن  یبرق  تیآ 

راد شوگ  ینادن  رو  ناوخ ,  رب  عدن  اولاعت  لق 

نیبذاکات لهتبن  زا  نیبب  نادزی  تنعل 
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نادب شریسفت  ناوخرب و  یلع  الا  یتفال 

؟  نیمالا حورزج  تفگ  دناد  هک  ای  تفگ و  هک  ای 

ریظن ار  وا  ملع  هب  ین  سک  ایبنا  زو  یبن ,  نآ 

نیرقار وا  لضف  هب  ین  سک  ایلوا  زو  یلو ,  نیو 

عیدب ملاع  همه  زو  دمآ , ملاع  غارچ  نآ 

نیزگ تما  همه  زو  دمآ , تما  ماما  نیو 

ماوق یپ  كرابم  نوچ  تمکح  ملع و  ماوق  نآ 

نیعم یب  لزانم  زو  ایند , نید و  نیعم  نیو 

تشهب اب  یبای  روح  وا  نتشگ  عباتم  زا 

نینا اب  یبای  لیو  وا  نتشگ  فلاخم  زو 

هب يا 
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ریسا هدنام  هم  لاس و  نوعلم  وید  تسد 

نیقیلا نیعزا  هتشگرب  نامگ ,  رب  هدرک  هیکت 

وش حون  هنیفس  رد  یهاوخ ,  شیوخ  تاجن  رگ 

نیهر لد  ياونیب  وت  یهر  نوچ  یشاب  دنچ 

سرتم نافوط  زا  ریگ و  ردیح  دالوا  نماد 

نیسپردنا عزف  نیا  ناشنب  ریگ و  یتشک  درگ 

, زور هب  ییاشگن  هزور  زگره , وت  ییاساین  رگ 

 , نیبج ینادرگ  شیر  نودیمه  بش  زامن  زو 

تسار وت  خزود  وا  لآ  یلع و  رب  الوت  یب 

نیربدلخ زا  مینست و  زا  یمیلست  یب  راوخ و 

درک بویعم  یضترم  صقن  هب  لد  وک  یسک  ره 

نیکم یکم  ربمغیپ  لد  رب  سک  نآ  تسین 

تسد هب  یسرکلا  تیآ  هتسشن  رب , یسرک  هب  يا 

نیبگنا ناخ  شیپ  نک  هگن  ناروبنز  شین 

زیخ تشگ ,  یهاوخ  هرغ  یسرک  هاگ و  تخت و  هب  رگ 

ناتسراگنرد ار  نارگیسرک  نک  هدجس 

نیچ

تشذگ ربمغیپ  تقو  زا  لاس  داتفه  دصیس و 

نیگتو نیسگت  يوخ  مان و  ربنم ز  دش  ریس 

دیزی ناورم و  ياپ  زا  تشگ  هدولاک  يربنم 
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؟  نیدباعلا نیز  نا  دسانش و  یک  قداص  قح 

افج زا  دندرک  هچ  ام  اب  وا  لآ  یضترم و 

نیعتسم ای  مصتعم  زا  میتفای  تعلخ  هچ  ام 

ناهج زا  حورجم  دنا و  مومسم  لوتقم و  همه  ناک 

نیقسافلاریمادنروصنم نومیم و  همه  نیو 

ودع زو  بصاون  زا  شیدنم  چیه  ییاسک  يا 

؟ )) 5  )) نیزح يراد  ارچ  لد  بقانم ,  ییوگ  نینچ  ات 

 ( ع  ) یلع تلیضف  رد 

 ( يرجه مشش  نرق   ) يونزغ یئانس 

(( 6 ))

نتشاد ربلد  رهم  لد  رد  تسین  لقاع  راک 

نتشادرب یب  خاش  رهم  رهم  نیگن  ناج 

بش زور و  ینابرهمان  لد  نیگنس  یپ  زا 

نتشاد رهوگ  جنگ  راثن  رز  نوچ  خر  رب 

وا لصو  زور  هک  یقوشعم  درگ  يدرگن  نوچ 

نتشادرونا رهم  سلجم  عمش  دبیز  وت  رب 

رس دروآ  ورف  يرادرم  هب  سکرک  نوچ  هک  ره 

؟  نتشادرکش عمط  یطوط  وچمه  دناوت  یک 

تیار
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تشارف دیابرب  شرع  قاس  تمه ز 

نتشادرپ هیاس  ریز  كالفا  ناوت  ات 

وت دنب  ردنا  دشاب  میرم  یسیع  لد  ات 

!؟  نتشاد رخ  ره  مس  ردنا  لد  دشاب  اور  یک 

نمجنا ردنا  وت  اب  هتسشن  يرصم  فسوی 

نتشادرزآ شقن  رد  ار  مشچ  دشاب  تشز 

درخ دراد  اور  یک  هتسشن  لسرم  دمحا 

؟  نتشاد رفاک  لهجوب  تریس  ریسا  لد 

فوخ بادرگ  رد  هلمج  نکیل  تسا  یتشک  رپ  رحب 

نتشادربعم مشچ  ناوتن  حون  هنیفس  یب 

تمیامنب یبن  حون  هناخ  تمالس  نم 

نتشاد رش  زا  نمیا  ار  نتشیوخ  یناوت  ات 

مارخ يو  رد  سپ  يوج و  رد  ار  ملع  هنیدم  وش 

نتشاد ردرب  هقلح  نوچ  نتشیوخ  رخآ  یک  ات 

تسارد ردیح  ار  ملع  رهش  هک  یناد  یمه  نوچ 

نتشادرتهم ریم و  ردیح  هک  زج  دوبن  بوخ 

نید هار  رد  لیح  سومان و  هب  دشاب  اور  یک 

نتشاد ربکا  یضاق  دنسم  رب  ار  وید 

وت يانیبان  لقع  ددنسپ  یم  نوچ  دوخ  وت  زا 

نتشاد رثوک  مینست و  لباق  ار  نیگراپ 
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داقتعا يور  دیان ز  وکن  يراب  ارمرم 

نتشاد ربمیپ  نید  ندرب و  ردیح  قح 

ریما یناوخ  یمه  ردیح  رس  رب  ار  وا  هک  نآ 

نتشاد ربنق  شفک  دناوت  یم  رگ  مرفاک 

کلم ردص  ردنا  ردیح  دشاب  راو  نامیلس  ات 

نتشادرسفا كرات  رب  ار  وید  دشاب  تشز 

لوبق ترهم  دوب  ترهم  نوچ  هک  یهاوخ  یمه  رگ 

نتشادربارب ناج  اب  تدیاب  ردیح  رهم 

دنامن لسرم  دمحا  ترتع ز  هّللا و  باتک  زج 

نتشادرشحم زور  ات  ناوت  ناک  يراگدای 

یضترم زج  یبتجم  يافطصم  تشذگ  زا 

نتشاد رمعم  سک  دراین  ار  نید  ملاع 

اور يراد  یمن  نوچ  هشکلم  ناطلس  سپ  زا 

نتشادرجنس هک  زج  یهاشداپ  تخت  جات و 

یمه يراد  اور  نوچ  سپ  نید  ناطلس  یپ  زا 

؟  نتشادربنم بارحم و  شترتع  یلع و  زج 

نتفای یناوت  زگره  اجک  ار  ناتسب  تشه 

ربش ریبش و  ردیح و  بح  هب  زج 
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نتشاد

زاس لقع  ار  لد  مشچ  یباین  ات  ار  نید  ملع 

نتشاد رجعم  يور  رب  تتجاح ,  دیابن  ات 

دنک یک  تدوس  لقع  درامش  لهاج  ار  وت  ات 

نتشادرذوب دهز  قدص و  ناملس و  بهذم 

یلطاب زا  یقح  نتسناد  قرف  دوبچ : ملع 

نتشادرب زا  هلمج  ناطیش  قرز  باتک  ین 

دوب ایبزان  هک  ار  دوخ  ناهراو  یئانس  يا 

نتشاد ردام  رهم  هراوخریش  رب  ار  هیاد 

رشح زور  ات  ناج  هب  ار  نیسای  لآ  نک  یگدنب 

نتشادرفصا يور  دیابن  نانیدیب  وچمه 

کنآ زا  ار  بقانم  نیا  زاس  دوخ  ناوید  رویز 

(( 7  )) نتشادرویز ار ز  ناسورعون  دوبن  هراچ 

 ( ع  ) یلع ینعی  نینزان  یلو  نآ 

 ( 834 ه  - 731  ) یلو هّللا  تمعن  هاش 

یلع ینعی  نینمؤملاریما  نآ 

یلع ینعی  نیقتملا  ماما  ناو 

یتفال نامسآ  باتفآ 

یلع ینعی  نیملاعلا  بر  رون 

نید کلم  هاشداپ  نادرم  هاش 
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یلع ینعی  نیرب  دلخ  رورس 

مان رهب  زا  سدقلا  حور  وا  مان 

یلع ینعی  نیبج  رب  دسیون  یم 

كاپ موصعم و  تدیاب  یماما  رگ 

یلع ینعی  نینچ  یهاش  بلط  یم 

ایبنا متخ  تسه  دمحم  رگ 

یلع ینعی  نیگن  متاخ  رب  هتشگ 

ناج سنا و  ماما  رثوک  یقاس 

یلع ینعی  نیشناج  ار  یفطصم 

ازغ زور  رد  تشاد  ترصن  حتف و 

یلع ینعی  نیمی  رب  راسی و  رب 

! زیزع يا  ینیزگ  رگ  ییاوشیپ 

یلع ینعی  نیزگ  یهاش  نینچ  نیا 

هلا يامسا  رارسالا  نزخم 

یلع ینعی  نیلسرملاریخ  سفن 

بش زور و  توبن  رس  اب  دوب 

یلع ینعی  نیرق  مه  رادزار و 

تسه هک  دراد  یقنور  ایند  نید و 

یلع ینعی  نیا  نآ و  زاسراک 

راددای نم  زا  ونشب  تحیصن  نیا 
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یلع ینعی  نیمه  وگیم  امیاد 

ایلوا عیمج  رب  دراد  زان 

یلع ینعی  نینزان  یلو  نآ 

تسه هک  وج  یم  اه  اط و  رد  شتروص 

یلع ینعی  نیس  ای و  رد  شا  ینعم 

زور هب  اضیب  دیزا  هدرب  تسد 

یلع ینعی  نیتسآ  رد  هزجعم 

فالخ یب  یندل  ملع  ینعم 

یلع ینعی  نیبم  حول  ملاع 

ایلوا نیلوا  تیالو  رد 

نیرخآ تفالخ  رد 
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یلع ینعی 

شنمرخ نیچ  هشوخ  هّللا  تمعن 

یلع ینعی  نیچ  هشوخ  زاونلد 

(( 8 ))

تیالو جوا  باتفآ 

 ( ینایمرد 1076 ه عمال  ) 

یتا له  حودمم  ینم و  تنا  لوبقم 

راضم عفاد  فشکول و  لوق  هب  لیاق 

 ( ص  ) لوسر ترضح  مع  نبا  لوتب و  جوز 

راگدرک دومحم  دمحا و  ماقم  میاق 

قح نید  رالاس  هلفاق  اشگ و  ربیخ 

راقفلاوذ ياراد  ربنق و  باقر  کلام 

ینشور فال  دنز  هک  دح  هچ  ار  دیشروخ 

راهنلا علطم  وا  هیاس  هتشگ  هک  ییاج 

...راگن تبقنم  دوش  هک  دح  هچ  ارم  کلک  شمدقم  شقن  یبن  شود  تشگ  هک  ییاج 

نازخ رصرص  يررش  دوب  وا  مشخ  زا 

راهب هئشن  يرثا  دوب  وا  فطل  زا 

دنک مقر  شتافص  حرش  هک  يا  هماخ  زا 

راتت هفان  رگا  دراب  هک  بجع  دوبن 

دوب نارکیب  تتبقنم  تعن و  رحب  نوچ 
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راذگ نآ  ردنا  ینم  لایخ  دنک  یم  یک 

تسوا رجه  شوپ  هیس  هبعک  هک  تا  هضور  رد 

راکشآ علطم  نیا  نتشیوخ  هب  منک  مد  ره 

رادمان هاش  مرح  میرح  هداز  ياک 

راید ره  هب  تلامک  تیص  دنلب  هتشگ 

(( 9 ))

دوب نانجلا  باب  تریغ  هک  تهگرد  رد 

راختفا جات  نآ  زا  مزاس  هک  رس  هب  متفا 

تا هنایشآ  سدق  هناتسآ  نحص  رد 

رازگنخس منرت  موش ز  رگد  راب 

ییوت ییوت  تیالو  جوا  باتفآ  ياک 

راوخ راگزور  هیس  نازجاع  يالوم 

ار هانگ  طیحم  ناگتسکش  یتشک 

رابتعا هب  دناسر  هبذج  مین  هب  تفطل 

وت يانث  حدم و  هر  رد  هک  منم  اهاش 

راوس نایب  قطن و  نسوت  هب  ما  هدیدرگ 

دنک یهرمه  تتمحرم  هک  نیقی  مناد 

راظتنا مشچ  تتمرکم  هار  هب  مراد 

نآ زا  یعطقم  ار  وت  تاذ  تعن  تسین  نوچ 

رادبآ علطم  رگد  راب  تسا  هدیدرگ 
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راو بابح  یصاعم  رحب  هب  ما  هداتفا 

راچ تشه و  ناماد  عمال و  تسا  نم  تسد 

(( 10 ))

مالک دلسگب  مه  لوط و ز  تشذگ  دح  زا 

رآ رب  اعد  تسد  ود  ماتتخا  رهب  زا 

داب زبس  رس 
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تقفاوم دارم  غاب 

راهب قنور  نازخ  کشر  تسه  هک  نادنچ 

تفلاخم دیما  هار  داب  هشوت  یب 

رای لصو  قشاع  لد  بلطم  تسه  ات 

(( 11 ))

وا تفالخ  تیالو و  تابثا  و  ع )   ) یلع نینمؤملاریما  تبقنم  رد 

 ( یجیهال 1072 ه ضایف  ) 

ینعم هب  تروص  هب  تماما  يازس 

یلوم تسهاش و  هک  نآ  یلو  یلع 

مدرم وچمه  وا  تسا و  مشچ  وچمه  ناهج 

ینعموچمه وا  تسا و  ظفل  نوچمه  ناهج 

تیاصو یصو  تیالو  یلو 

یندا مه  یلعا  مه  تیاده  يده 

يدوبن هنایم  رد  وا  رون  رگا 

یمعا نینیع  وچ  ملاع  ود  يدنامب 

شیاپ شقن  دوب  شهار  درگ  دوب 

یسوم تسد  میرم و  یسیع  مد 

ملاع داجیا  رس  وا  رون  دوب 

یلاعت قح  تردق  وا  تاذ  دوب 

لتاق رهز  دهد  را  لاحم  ضرف  هب 
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يولس نم و  دهد  شریغ  هک  هب  دوب 

ناتسد هچ  متسر  هچ  درآ  هلمح  وا  وچ 

یسیع هچ  یسوم  هچ  درآ  زجعم  وا  وچ 

شلالج هاج و  يوک  رس  رب  ایب 

یلجت مه  رس  رب  هتخیر  نیبب 

ار وا  كاپ  هضور  رگا  ینیبب 

یلعا دیشروخ  وت  مشچ  هب  دیآ  مک 

درجم لوقع  شنامداخ  همه 

یلعم سوفن  شنارکاچ  همه 

ددرگ رشح  رد  هک  دشاب  تخبدب  هچ 

یلست تنج  هب  وا  رد  زا  ادج 

يدوبن ربمیپ  اب  وا  برق  رگا 

یبرق هب  تدوم  بجاو  تشگ  یمن 

لزنت شیالو  یب  دوب  یقرت 

یقرت شیالو  اب  دوب  لزنت 

شلاوز یب  ترضح  هگترشع  هب 

ینمت رب  هتخیر  ورف  ینمت 

دراد هک  دش  ازس  ار  یسک  تماما 

یلخت لیاذر  زا  لضف  هب  یلحت 

شناد تسوا ,  رطاخ  زا  وزاب , يوق 
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يوقت تسوا  تبحص  زا  هیامنارگ 

هدنز تسوا  هتفگ  زا  هدرم  لد 

؟  یتوم يایحا  رتهب  نیزا  دشاب  هچ 

شنیب هچ  شناد  هچ  وا  هر  يادف 

یبقع هچ  ایند  هچ  وا  رد  لیفط 

ار وا  فاصوا  هدرک  فرش  زک  یهش 

یلما ياج  دص  لیزنت  دنوادخ 

قحال هچ  قباس  هچ  یهلا  مالک 

یشنا هدرک  قح  تسوا  تحدم  همه 

هیآ هن  هروس  هن  نآرق  هب  ینیبن 

زا وا  رد  دوبن  هک 
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یهنا يو  لامک 

ناودع بابرا  دندرک  ریبدت  هچ 

یفخا هلمج  ناهجزا  دننک  شردق  هک 

دزیخ هچ  يرابغ  تشم  نکیلو ز 

یفخم دیشروخ  قافآ  رد  دنامن 

وگدب نادوسح  درس  ياهمد  ز 

يراوت باقن  رد  وا  رون  دشن 

ناشخرد باتفآ  لعشم  یلب 

یفطا درک  ناوت  یک  سفن  داب  ز 

ربمیپ زا  دعب  قلخ  لضفا  دوب 

يوطم تسوا  رد  وچ  لیاضف  تاهج 

رهاظ مکح  زا  مه  رفاو  ملع  زا  مه 

يوقت نییآ  مه  دهز و  بادآ  مه 

ربمیپ برق  مالسا و  قبس  زا  مه 

ینعم يور  زا  هچ  تروص  يور  زا  هچ 

رشحم زور  ات  هک  يدح  هب  تعاجش 

يوقت ار  نید  تسوا  يوزاب  زا  مه 

تما نایاوشیپ  دنتسم  وا  هب 

يوتف بادآ  رد  شناد  عاونا  رد 

ظعاو هچ  يراق  هچ  تبسن  هتسج  وا  هب 
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يوحن هچ  یفرص  هچ  شزان  هدرک  ودب 

عجرم هدوب  وا  تایآ ,  ریسفت  هب 

يوءام هدوب  وا  لیزنت ,  لیوءات  هب 

ملعت نونف  شملع  میلعت  هب 

یندل مولع  شرس  داشرا  هب 

دشرم هدوب  وا  لقع  هعقاو  ره  هب 

یتفم هدوب  وا  ملع  هلءاسم  ره  هب 

تماما طورش  يو  رد  عمج  دوب 

یهلا مالک  حیرص  صن  هب 

تماقتسا درب  تمصع  تماما ز 

یمامت دریذپ  تمصع  رما  صن  هب 

دراو تسه  وا  رب  تراهط  صوصن 

يراج تسه  وا  رد  تمصع  نیهارب 

رتاوت دح  هب  غلاب  ثیداحا 

ینعم يور  زا  مه  ظفل و  يور  زا  مه 

بلطم تابثا  لوا  منک  نآرق  ز 

يوعد مامتا  ثیداحا  زا  رگد 

رهطی دوب و  هک  ناش  هب  بهذیل 

یمیا هک  يوس  هب  دهاش  هولتی  ز 

لزنم هچ  زا  یتا  له  دش  لیزنت  هب 
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یبتع درک  ارچ  غلب  ار ز  یبن 

دزیا دوصقم  دوب  امنا  زا  هک 

یطعا درک  يرتشگنا  هک  لیاس  هب 

دزیا نامرف  هب  وا  اب  هک  نآ  دوب  هک 

يراصن موق  هب  لهابم  دش  یبن 

رومءام دیدرگ  هک  تئارب  در  هب 

یهنا درک  ارک  تیار  ياطعا  هب 

توخا لضف  دوب  یبن  اب  ارک 

مزعلاولوا اب  ارک 
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يواست دح 

وگ یتفال  دش  لیربج  هک  نءاش  هب 

ینم تنا  تفگ  هک  يارب  ربمیپ 

تفگ یم  هک  يارب  زا  ریدغ  زور  هب 

یلوا تسا  یبن  ربنم  يالاب  هب 

رداص دیدرگ  هک  نیا  دوب  هک  يارب 

يوشم ریط  رد  تسا  لقن  هک  یثیدح 

تماما مالس  رما  درک  ارچ 

یبرق بح  دش  غیلبت  رجا  ارچ 

تباث تسار  وا  رم  لیاضف  نیاک  یسک 

يرجم تسه  وا  رد  لیالد  نیاک  یسک 

قباس ریغ  ره  تماما ز  رد  دوب 

يرحا ریغ  ره  تفالخ ز  رد  دوب 

تواقش نیع  تسا و  لهج  ضحم  نیقی 

يواسم ار  يرگید  وا  هب  ندومن 

دیوگ ملع  هر  زک  نیا  دراد  اج  هچ 

یلوا تسه  وزا  يریغ  هک  نیا  یسک 

شناد لها  زا  هک  رواب  تسین  ارم 

يرجت نیا  یسک  دشاب  هدرک  لد  هب 

بتارم هاج و  لین  رد  هک  نیا  رگم 
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ییند بابرا  هب  برقت  دیامن 

مرجم ضایف  هک  یناد  وت  ایادخ 

یجلم هاش  هگرد  زج  هب  درادن 

ار وا  ریصقت  هتسناد  شخب  يو  هب 

یمظع ناهانگ  نیدنچ  شخب  يو  هب 

ار وا  رهم  تمعن  نکم  مک  نم  ز 

يرجا سب  نیا  ارم  ملاع  ود  ره  رد  هک 

(( 12 ))

 ( ع  ) یلع تیالو  تیاصو و  رد 

 ( 1091 ه یناشاک 1007 -  ضیف  ) 

یلع يانث  رس  رب  مدمآ 

یلع يادف  نم  ناج  لد و  يا 

تسا توهال  يایربک  رهظم 

؟  یلع يایربک  فصو  منک  نوچ 

ادخ رس  تسا و  ربمغیپ  سفن 

یلع يانث  رد  تفگ  ناوت  هچ 

نینوک زا  تسا  رترب  وا  ردق 

!؟  یلع يازس  دوب  ییانث  یک 

دناد یمن  وا  ردق  ادخ  زج 

یلع يادخ  نم و  يادخ  هب 
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؟ دمآ دورف  یک  ریغ , قح  رد 

؟  یلع يامنا  صن  نامسآ  ز 

درک مناوت  یم  حرش  اجک  زا 

یلع يافو  رد  تفگ  قح  هچنآ 

دندرک اهچ  ناگناگیب  هک  هو 

یلع يانشآ  دندوبن  نوچ 

دندرب وا  قح  هک  تعامج  نآ 

یلع يافج  رد  دندرک  یعس 

دمحا زا  سپ  ناهج  رد  ادخ  هب 

ياج هب  سک  چیه  دوشن 
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یلع

تیبلا لها  نایقاب  نآ  زا  دعب 

یلع يایصوا  قح و  ججح 

دیهش نیسح  یبتجم ,  نسح 

یلع ياشگلد  دنزرف  ود  نآ 

ملع رقاب  نیدباع و  دیس 

یلع ياضر  مظاک و  قداص و 

يدهم یکز ,  يداه و  یقت و 

یلع يات  لوتب  نامدود 

ناشیا رب  دورد  ام  زا  داب 

یلع ياقب  نانج  رد  دوب  ات 

تسا ناشیا  لیفط  ملاع  ود  ره 

یلع يارب  زا  دمآ  نوک  ود  ره 

رشب نج و  باسح  رشحم  زور 

یلع يارب  ادخ  دراذگ  او 

تسام خزود  تشهب و  میسق  وا 

یلع يادخ  زا  دمآ  ربخ  نیا 

؟  مد ناشیا  زا  منز  ات  میک  نم 

یلع يارس  نخس  مشاب  هک  ای 

میوگ یتسیک ؟  دنسرپب  رگ 
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یلع ياوه  رد  وحم  يا  هرذ 

وا تبحم  زج  چیه  مین  ای 

یلع يالو  همه  رس  ات  ياپ 

ار وا  مین  یگدنب  قیال 

یلع ياپ  كاخ  هب  مکاپ  ناج 

هد مرشح  زور  هب  یهلاای 

یلع ياول  هیاس  رد  ياج 

نادرگ نم  عیفش  ار  وا  رهم 

یلع ياقل  زا  مزاس  رو  هرهب 

مقیفوت دقن  هب  هد  ایلاح 

یلع ياده  عبات  موش  ات 

نادرگ نانچ  ارم  ياهراک 

یلع ياضر  رد  هلمج  دوب  هک 

وت هگرد  يوس  هب  هر  متفای 

یلع يازفناج  ياهنخس  زا 

شهر رابغ  زا  دش  نشور  هدید 

یلع يایتوت  هب  مدید  هار 

تسا يو  يازس  ناک  درک , نآ  نم  اب 

یلع يازس  یلو  نم  متسین 

؟  شرکش منک  ناس  هچ  منادن  نم 
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یلع يازج  هدب  نم  زا  وت  مه 

وت هب  دومن  مهروک  نآ  رکش 

یلع يالع  رب  يازفیب  وت 

رصح دح و  یب  تسه  هچ  رگ  مهنگ 

یلع يایلوا  متسه ز  کیل 

تانسح زا  تسا  یهت  رگ  ما  همان 

یلع يالو  زا  مراد  رپ  لد 

تشهب هب  ارم  درب  یم  وا  رهم 

یلع ياپ  هب  قح  يوس  مور  یم 

رهم یپ  دور  یم  هک  هیاس  وچمه 

یلع يافق  رد  ضیف  دور  یم 

(( 13 ))

رورس نآ  تیالو  هب  تراشا  و  ع )   ) یلع حدم  رد 

 ( 1180 ه و :  - 1103 ه یجیهال ت :  نیزح  )

رحس دمآ 
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ابص ناشک  نماد  وت  يوک  ز 

يدهلا عبات  یلع  کنم  مالسلا  يدها 

نم میمر  ماظع  هدنز  مالس  ناز  دش 

ابحرم الها و  هک  زاین  دص  هب  متفگ 

تشگزاب گنهآ  وچ  درک  میسن  شوخ  نآ 

اشگلد رکس  نآ  زا  شیوخ  هب  مدمآ  زاب 

زجع هب  متخیر  شمدق  رد  کشا  نماد  کی 

ادفلا کل  یحور  هک :  هتفهن  وا  هب  متفگ 

ناتسآ كاخ  نآ  ترایز  ینک  یم  نوچ 

افص هبعک  نآ  هگرد  هب  یسر  یم  نوچ 

يا هدجس  ضرع  شرد  كاخ  هب  نکب  نم  زا 

التعا زع و  یهز  لوبق ,  رگا  ددرگ 

وگب هد  هسوب  بدا  نیمز  نیزا  دعب  سپ 

ادج تمغ  زا  یمد  وت  یب  تسین  هتسخ  نیاک 

نطو نماد  نم  فک  رد  دوب  هک  يزور 

انشآ دوب  دوخ  نماد  هب  نیمه  میاپ 

نم طاسب  رب  اپرس  دز  رهد  بوشآ 

اوه نم  كاخ  فک  هرذ  هرذ  تفرگب 

نم نایشآ  خاش  رس  زا  رصرص  تشادرب 

ادج نم  كاشاخ  سخ و  فرط  ره  دنگفا 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ما هتسشن  یلاخ  فک  اب  دیبوچ  نونکا 

انشآ شیوخ و  زا  ملصاح  تسا  یگدنمرش 

دیمد ملد  شوگ  هب  هتفهن  ابص  بشید 

اشگهرگ نیکشم  هفان  تا ز  هماخ  ياک 

تسا یگتفکش  راهب  وت  رونخس  عبط 

؟ ارچ يا  هدرب  ورف  بیج  هب  رس  هچنغ  نوچ 

تسه هک  یهشنهاش  شیاتس  هر  نک  رس 

اس شرع  جات  وا  رئاز  ياپ  نیلعن 

یلج تجح  یلو ,  یلع  یبن ,  سفن 

ایلوا هاش  ارس  ود  ره  ياول  بحاص 

شورس ادا  شوخ  نیزا  تفر  شوه  مناج ز 

انشآ فرح  نیا  مدوخ  زا  تخاس  هناگیب 

متوارط راهب  گنر  بآ و  شوج  دز 

انث نبلگ  نم  هماخ  کشخ  خاش  دش 

اس شرع  وت  لالج  رصق  ناتسآ  ياک 

اپ شقن  رتمک ز  وت  هار  هب  همورهم  يو 

تسا هتخود  شرعلا  کلم  تردق  طایخ 

امنا فیرشت  وت  يایربک  دق  رب 

یتیآ وت  ناش  تسا ز  غلب  غیلبت 

یتا له  لیزنت  وت  يایربک  عیقوت 
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درب
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یگریت وت  دوجو  رون  هنامز  زا 

اوتسا دح  رد  وت  روهظ  رین  يا 

وت ریغ  هب  يدرم  هتشادن  نید  نادیم 

یتفال ناهرب  هب  هیضق  نیا  دش  تباث 

مرک زا  ترابرهگ  تسد  يادگ  ایرد ,

ایح زا  دزیر  قرع  ربا  وت , فک  شیپ 

نتشاذگ دناوت  هک  نآ  تسیک  وت  زا  ریغ 

اس شرع  ياپارس  ود  رورس  شود  رب 

اجتلا وت  رابغ  هب  ار  هدیدرون  يا 

افص دهد  اهلد  هبعک  هب  ترد  كاخ 

لد ماک  هب  يدنچ  هک  قیفر  دش  قیفوت 

ارولادیس ای  وت  كاخ  هب  نیبج  مدوس 

منک یمن  تمایق  باتفآ  ياورپ 

اوللا بحاص  ای  وت  ياول  هیاس  رد 

لقع تسا  رصاق  نآ  زا  هک  تمدماحم  حرش 

؟ ادا دنک  نوچ  نم  هدیرب  نابز  کلک 

نیزح رطاخ  تمرک  زا  هک  ییوت  اهاش !

اه هدنخ  حبص  خر  هب  یلدشوخ  دراد ز 

نامسآ وت  رهم  لقیص  هب  مدحبص  ره 

الج دهد  یم  ارم  ریمض  هنییآ 
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ملد دنک  یم  بلط  وت  زا  تسه  هک  یماک 

ادخ تمحر  هطساو  تسوت  تاذ  نوچ 

میزارفرس یهد  هک  نآ  دیما  رگید 

اس شرع  وت  كاخ  هب  هدجس  مرس ز  ددرگ 

قدص يور  ییاعد ز  هب  امن  نخس  متخ 

اشگ نیبج  تباجا  حبص  تسه  هک  نونکا 

ناشوخرس ياهرس  وت  روش  تسم  تسه  ات 

انشآ ياهلد  وت  قشع  مرگ  تسه  ات 

تا هضور  راوز  لغلغ  رکذ و  شوج  زا 

ادص رپ  كالفا  دبنگ  داب  هتسویپ 

قشع ناورهر  رظن  رد  تسین  هناگیب 

الولا جهنم  مهن  هدیصق  نیا  مان  رگ 

(( 14 ))

ریدغ دیع  شیاتس  رد 

 ( یناهفصا 1285 ه شورس  ) 

شاون دیآرب  غرم  رگد  هام 

شاون گرب و  دیازفیب  غاب 

نازخ داب  هدرمژپ ز  نبلگ 

شابص میسن  زاب  دنک  هزات 

همه ناتخرد  ربا  دنک  هدنز 
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شاقب باز  دزیا  دهد  هیام 

نمسای رب  لگ و  رب  ابص  داب 

شاپ کشم  دوش و  رتسگ  ربنع 

ورذت هاگشدرگ  دوش  هزبس 

شایگ رب  هگ  لگ و  رب  هگ  نتفخ 

نزوگ هدیرچ  تشد  رد  هن  ریس 

سپ نیا  زا  نمس  رب 
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شارچ ینیب 

ناتسوب نونک  تسا  هنهرب  هچ  رگ 

شابق نیدنرپ  زورون  دشوپ 

بیلدنع لد  ياج ,  زا  درب  لگ 

شالتبم هتفیش و  دنک  زاب 

نابز دیاشگب  يراهب  غرم 

شاضترم یلع  حدم  رب  زا 

ملع رهش  رد  راداد و  بیان 

شافطصم زا  بقل  نیا  هدش  هرهش 

یبن رد  یبن  دناوخ  شدوخ  سفن 

شاسک ریزب  شیوخ  اب  وچ  درب 

وا ریشمش  ربمغیپ  زجعم 

شاصع نارمع  یسوم  هزجعم 

اهدژا اصع  درک  رگ  یسوم 

شاهدژا ین  دوب  یلع  غیت 

ریدغ زور  هب  تفرگب  شتسد 

شام رالاس  رورس و  ورس  درک 

شرع دنوادخ  نامرف  هب  تفگ 

شامش ریما  زورما  مدرک 

تسیرب شزغل  هک ز  هدودب  تسد 
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شادخ تسدب  تسد  دوب  هکنآ 

داد تسد  نینچ  هب  واک  یسک  تسد 

شاهس خرچ  هب  هاچ  زا  دشک  رب 

شلدلد یهر  نامیلس  تخت 

شایخرب رسپ  ربنق  یخرب 

یی هیاپ  شتبترم  زا  یسرک 

شایربک زا  يرشع  نیرب  شرع 

تسردیح هدکتدالو  هبعک 

شانب نیا  لبق  زا  لیلخ  درک 

دیدن میلک و  درک  بلط  هچنآ 

شاقل رد  یشرق  لوسر  دید 

شرف هب  شرع و  هب  هارمه  وا  اب 

شامس قیفر  دوب و  نیمز  رای 

شا هزوم  رب  یتسشنب  هک  درگ 

شایتوت یپ  يدوبر ز  هدید 

نم کلک  زا  دوش  نازیرگ  وید 

شانث مسیونب  ناوید  هب  هک  نوچ 

(( 15 ))

ریدغ دیع  حدم  رد 

شتمحر زور  دوب  راگدرک  زورما 
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شتمعن درک  یمه  مامت  ناگدنب  رب 

تفای مامت  یلامک  داد  نید و  زورما 

شتیار قویع  رس  رب  دوس  مالسا 

درک دیدپ  لسرم  ربمیپ  اب  زورما 

شتلاسر زا  يادخ  تشاد  هچنآ  دوصقم 

یضترم هب  ار  نید  رد  یفطصم  درپسب 

شتما نوراه  دش و  نانمؤم  يالوم 

ردب ریما  نیفص  زرابم  دحا  درم 

شتعاجش تیص  اهنامسآ  رد  هرهش 

مرک هعومجم  شاتا ز  له  تسیوزج 

شتوتف باتک  یتفال ز  تسیفرح 

يادخ تجح  نیمز  نامسآ و  قلخ  رب 

شتجح رافک  رس  رب  زیت  ریشمش 

اول اهبرح  رد  ار  وا  لوسر  هداد 

شتنج ران و  رگشخب  يادخ  هدرک 

نوزف رشب  نج و  تدابع  زا  تسدوب 

شتبرض رمع و  رب  قدنخ  برح  زور  رد 

هراب زا 
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دوبر رد  راداد  توق  هب  رد 

شتوق راداد  توق  دوب  هک  اریز 

دیدپ وزا  شرعلا  کلم  تیشم  ددرگ 

شتیشم لخم  تسوا  هک  نآ  رهب  زا 

دیدپ دوش  وز  ادخ  عنص  ادخ و  تسد 

شتعنص تسد  اب  دیامن  یعناص  ره 

قلخ هب  هتخیگنا  ربمیپ  دش  هک  يزور 

شتوعد دوب  یلع  بح  هب  ار  قلخ  رم 

یبن دوب  یبوط  هدش  رب  تخرد  خیب 

شترتع دنیلع و  قاس ,  تخرد و  خاش 

مه دش ز  هدنکارپ  روط و  هب  هدش  هدنبات 

شتعیش رون  زا  ینزوس  مشچ  دنچ  مه 

شیوخ راصح  دزیا  ار  شتیالو  هدناوخ 

شتیالو راصح  هب  دش  هک  یسک  نمیا 

بیصن يرب  یک  یشچن  وا  بح  دهش  ات 

شتوالح تشهب و  نیبگنا  يوج  زا 

(( 16 ))

ریما ترضح  شیاتس  ریدغ و  دیع  تینهت  رد 

مخ یصو  دیع  دمآ  زارف  دلخ  زا 

مدرم همه  نییآ  ون  دیع  نیدب  دنداش 
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ام رس  هب  تنم  دزیا  داهن  زورما 

مکیلع تممتا  تیآ  یبن  ناوخرب ز 

راوازس هب  ار  ازس  داد  یبن  زورما 

مگ نیمز  يانهپ  هدش  لیابق  ریز  رد 

تشارفارب تفرگب و  قح  رب  یصو  تسد 

مراهچ خرچ  رب  هک  دیشروخ  همشچ  نوچ 

رارک ردیح  يده  يور  یبن و  تشپ 

مکحت تسار  وا  نودرگ  هن  هب  هک  یهاش 

دزیا شینادن ز  زاب  یتفص  ره  رد 

مسجت دزیا ز  دوب  هزنم  هک  نآ  زج 

ریشمش مد  زا  نایع  شیسوم  تیآ  دص 

مسبت ریز  ناهن  شیسیع  زجعم  دص 

كالول هجاوخ  لسر  متخ  رهگ  رب  زج 

مدقت تسار  وا  رهوگ  يرهگ  ره  رب 

لیربج لماک  تفرعم  شدشن  لصاح 

ملعت رهب  زا  يو  دزن  را  دزن  وناز 

تخومآ تدیاب  یلع  لآ  یلع و  زا  ملع 

مزیه دوع ز  شوخ  يوب  بلطم  هریخ 

زیوآ شترتع  یتسود  نسر  ردنا 

مراط هدش  رب  نیا  رس  رب  يوش  هک  یهاوخ 
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سیلبا مدآ ,  رهگ  زا  یلع  داز  ات 

مدنت تشگنا  دزگ  ندرکن  هدجس  زا 

دنوادخ فاصوا  همه  نوچ  ورد  دندید 

مهوت شییادخ  هب  یهورگ  دندرک 

نیمز رادیدب  هام  کلف  يدرب 
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کشر

مس نیمز  يور  رب  يدوس  وا  لدلد  نوچ 

تجاح یپ  زا  شهگراب  رد  هدمآ  روم 

ملظت رهب  شهگشیپ  رد  هدمآ  رام 

نودرگ هلاژ ز  نوچ  دزیر  وز  همه  يزور 

مزلق جوم ز  نوچ  دزیخ  وز  همه  یتسه 

بذعم تسا  وا  يودع  خزود  هرفح  رد 

معنت هب  شیلو  سودرف  هفرغ  رد 

شتاذ وترپ  يو و  ضیف  ددم  زا  تسه 

مجنا ندیشخرد  نودرگ و  ندیدرگ 

شرعلا کلم  ییادر  دنکفا  يو  شود  رب 

مک رب  نودرگ  هم و  تسد  دسرن  ار  ناک 

رافک فص  ردنا  رس  هناریپ  هب  هتسکشب 

مد ات  نینت  مد  هدیرد ز  دهم  رد 

تینک هب  كاخ  ردپ  شدناوخن  هجاوخ  ات 

ممیت نییآ  دشن  ررقم  عرش  رد 

تمحر رد  يا  ناهج  دنوادخ  تسد  يا 

محرت ياج  دوب  حادم  هدنب  رب 

بعص ملا  نیا  زا  يدوبهب  وت  مهاوخ ز 

ملات ياج  دوبن  یمارم  شیب  نیز 
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يرازب تسج  یمهوت  ياقل  بوقعی 

منرت هب  يدورس  وت  يانث  دواد 

تسشنن وت  ناماد  هب  حون  دزن  تسد  ات 

مطالت ایرد ز  يدوج و  رس  هب  یتشک 

درب دسح  وت  هاج  وت و  ماقم  هب  مدآ 

مدنگ هشوخ  نیا  یپ  زا  وا  هنتف  دش 

لطاب شهاوخ  نیزا  درک  یمه  هب  وت  نوچ 

مرکت جات  شننملاوذ  رس  هب  داهنب 

یسوم دمحا و  اب  انیس  رد  هردس و  رد 

ملکت دنوادخ  وت  نابز  هب  هدرک 

شاداپ دزیا  ار  وت  مصخ  دهد  هک  ادرف 

مدژک وچ  شین  وا  نت  رب  دنز  يوم  ره 

اشورس يوگ  نینچ  لآ  یلع و  حدم 

مقاق ار  ناهاش  هد و  ار  ادگ  هنیمشپ 

(( 17 ))

مخ ریدغ  دیع 

 ( 1255 ه قماو )   ) يدزی یلعدمحم  ازریم  ) 

راسخرلگ یقاس  يا  مخ ,  ریدغ  دیع  دش 

رادرب مخرس  زا  تشخ  تمعن  نیا  هنارکش 

ماج ترشع  هب  ریگ  شوخ  ماع ,  يالص  رادرب 
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رایسب هنگ  دنشخب  مایا ,  نیا  رد  هک  روخ  یم 

یشیب مک و  چیه  زا  یشیدنین ,  هک  روخ  یم 

رد
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راع دیآ  تا  یهاش  زا  یشیورد ,  ملاع 

يراب دوخ , لد  زار  يراد ,  ناهن  دنچ  ات 

راک يور  هدرپ ز  نیا  يرادرب ,  هک  تسا  تقو 

تسوا ملاع  ود  دوصقم  تسود ,  مکح  هب  هک  يزار 

راخ ملاع  لگ و  نوچوا  تسوپ ,  نوچ  ناهج  زغم , وا 

ربمغیپ هب  مکح  دش  رواد , زا  هک  تسا  يزور 

راهظا دنک  هدرپ  یب  ربنم , رس  هب  دوخ  ات 

الوم یلع  تسار  وا  الوم , منم  هک  ار  ناک 

راکنا دسرن  ار  سک  كالول ,  هش  هدومرف 

ربمغیپ هتفگ  رب  رس , کی  نانک  قیدصت 

راب نیتسخن  تساخرب  رتنمشد , همه  زک  نآ 

بت رد  دسح  نکیل ز  بل ,  ردنا  کل  خب 

راو قفانم  هنیس  رد  بر ,  مکح  هنیک ز  دص 

(( 18 ))

ریدغ دیع  تینهت  رد 

 ( 1270 ه يزاریش 1222 -  ینآاق  میکح  ) 

ریصع مخ  رگد ز  مشونن  كات  بارش 

ریدغ مخ  سپس ز  نیز  مروخ  كاپ  بارش 

مروخ بارش  نآ  زا  رثوک  یقاس  رهم  هب 

ریسکا دنک  ار  كاخ  وا  رغاس  درد  هک 
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دشچب يا  هرطق  هک  ره  نآ  زک  بارش  نآ  زا 

ریبخ تانیاک  رس  لصحام  دوش ز 

منیسای لآ  تسم  نانچ  هجاوخ  ناج  هب 

ریبع يوب  هداب  ياج  منهد  زا  دیآ  هک 

مروخب سفن  کیبرا  بارش  هبارق  دص  ود 

ریفوت دنک  یمن  الصا  موش  رت  تسم  هک 

زورما موش  ناشفرهوگ  هک  رادم  بجع 

ریمض نورد  رد  تسایرد  مرازه  دص  هک 

مد يو  رب  هک  نانچ  منونج  حبص  هدیمد 

ریجنز دمد  قلفلا  برب  ذوعا  لق  ز 

منایرع خرچ  دیشروخ  وچ  هک  نیبم  نآرب 

ریرح سابل  مهد  ار  ناهج  هک  رگن  نآرب 

نم لد  رد  رقف  جنگ  یبن ,  رهم  هتفهن 

ریقن مین  هب  شرب  دزرین  هرقن  جنگ  هک 

دننک هراچ  جنگ  میس و  رز و  هب  ار  ریقف 

ریقف تشگ  جنگ  وچ  درادن  جالع  یلو 

هک هنگ  ره  تسریدغ و  دیع  هچ  رگا 
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دننک

ریدق راکدرک  شیوخ  مرک  زا  دشخبب 

تسیلوا كاپ  بلق  كاپ و  نهد  اب  کیل  و 

ریرقت منک  ار  رارک  ردیح  تعن  هک 

ران تنج و  میسق  نادزی  تمحر  میسن 

 ... ریرس شرع  هاشداپ  ناهشداپ  ویدخ 

قح ربارب  رد  تسه  یی  هنیآ  گرزب 

ریذپ سکع  تسورد  اپارس  تسه  هچ  ره  هک 

یحول رتگرزب  تیشم  حول  دبن ز 

ریوصت دنک  شتروص  لزا  دنب  شقن  هک 

دریگرب هیاس  قلخ  زا  شتمحر  هک  یمد 

ریثات دور  نورب  ایشا  همه  زا  مد  نامه 

عیطم تانیاک  وت  رما  هگرد  هب  یهز 

ریسا تانکمم  وت  مکح  هقبر  هب  یهز 

وت هلمح  زور  هک  ربیخ  هعلق  ياج  هچ 

ریبکت یشکرب  وچ  دتفا  هلزلز  شرع  هب 

تست تمحر  عینص  مدآ  هّللادی و  ییوت 

ریمخ حابص  لهچ  ار  وا  لگ  یی  هدرک  هک 

دراد عمط  مه  سیلباک  دتفا  منامگ 

ریصقت شدشخبب  رخآ  وت  ماع  وفع  هک 
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(( 19 ))

ریدغ دیع 

 - ( ق 1264 ه .  سیئرلا )  خیش   ) ازریم نسحلاوبا  )

لیامش هدنخرف  خر  خرف  ربلد و  يا 

لیام وت  يور  رب  هدمآ  نسح  تلود  ياو 

لیامح توسیگ  وت و  ناشن  وت  لاخ 

لسالس وت  شود  هب  ام و  لد  هناوید 

لباق روخ و  رد  ام  لد  نوچ  ار  هلسلس  نآ 

رای يا  هنب  تنم  هلسلس  کی  ندرگ  رب 

فراع یماع و  لد  وت  يوک  مرحم  يا 

فراعم بابرا  هلبق  وت  هرهچ  يا 

فئاط وت  لوح  ناتب  ینسح و  هبعک  وت 

فئاطل ناک  يا  وت  يور  مرح  ردنو 

فئاخ نئاخلا  هک  يور  نآ  زا  وت  فلز 

راک هیس  دزد  نوچ  تسا  ناشیرپ  نازرل و 

ام رس  هب  درآ  هچ  هک  ات  رگنب  امرس 

ام رس  همه  نامدشک  میگن  ردب  ام  رگ 

انیم هدنزورف ز  لایس  شتآ  ناز 

انیس هد  تریغ  منازوس  هنیس  نک 

از ررش  بآ  نیا  ردنا  مزب  هب  تسه  ات 
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ران زا  مدیآ  راع  هکراعلاال  رانلا و 

خاروس هچ  ام ز  رس  توطس  زا 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


خاروس هب 

خاتسگ تبعل  يا  یتسدیزخ  هناخ  رد 

خاک زا  وش  غاب  رد  نز و  یم  یم  رغاس  کی 

خاشرب ریز و ز  فرب  زا  نیبب  هدیشوپ 

خاشدقل نصغلا  رظنت و  اما  خوش  يا 

راتسد هماج و  دنک  دیپسا  هک  تسا  یخیش 

دشابن ورف  برط  وک ز  نآ  لد  مرخ 

دشابن درگ  يد  يدرس  زا  شرطاخ  رد 

دشابن درس  مد  دش  ناتسمز  لصف  رگ 

دشابن درم  رگم  درم  دیز  هداب  یب 

دشابن درورا  مغ  هچ  دشابن  درد  رگ 

رایسب هفوکشا  تسار  ناتخرد  گرب  زک 

دیشوپن هراکیب  مه  يور  هب  هماج  نیا 

دیشورف هرابکی  دیراد  را  زخ  باجنس و 

دیشوپن هراومه  دیرآ  تسد  هب  هداب  سپ 

دیشوجب دیمرگ  هک  هاگنا  رگدکی  اب 

دیشوین دنپ  نیا  نم  نافیرح ز  راهنز 

راویشه درم  دربب  یم  رب  هک  دنپ  زا 

ردیح يدهعیلو  زور  رد  هک  دنچ  ره 

رواد ترضح  يو  هعیش  هنگ  دشخب 
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رس مرب  هداب  یب  زور  کی  رگا  تسلهس 

رطقم رانرب  نز  رطعم  بآزیخ 

رهطم لیذ  اب  يزور  نینچ  هب  دیاب 

راربا لفحم  موش و  ناکاپ  سلجم  رد 

تسا ریصع  رصع  مه  هن  هک  یمیدق  رمخ  ناز 

تسا ریثا  مرج  شرثا  زا  یکی  هک  یم  ناز 

تسا ریبک  ناسنا  هئشن  وا  زا  هک  یم  ناز 

تسا ریدق  یحوا  هدنراسگ  هک  یم  ناز 

تسا ریدغ  مخ  وا  هناخمخ  هک  هداب  ناز 

راشرس رغاس  مرک  یسدق ز  یقاس  يا 

ار افو  راد  شوخ  ربمغیپ  هب  تفگ  قح 

ار امش  میدناوخ  هک  تارذ  ملاع  رد 

ار یلب  میدینش  یتسلا و  میتفگ 

ارایب زورما  رگد  رذ  ملاع  کی 

ار ادخ  دهع  نآ  نک  هزات  ایب  قلخ  اب 

راتخم دمحا  لسر  رخف  لک  دیس  يا 

موص ینک  هچ  ملکت  ایرکز ز  نوچمه 

موق نیا  نک  غیلبت  لزنا  امب  زمر  یب 

مون زا  وت  زیگنارب  شاب و  یلع  رادیب 

مول زا  وت  زیهرپم  باوخ و  نارگ  موق  نیا 
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يامرف نک و  تیاصو  نالعا 
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مویلا هک 

راصنا هرمز  يا  مکنید  مکل  تلمکا 

يزاجح ناطلس  تساوخ  يزاجح  گنروا 

يزاجح یسرک  دید  نمحر  تروص  نوچ 

يزارف ربنم ز  رس  دشارف  شرع  زا 

يزاردب يزات  هبطخ  یکی  دناوخر 

يزاجم دنچ  ات  تفگ  ار  نارظن  هتوک 

رادیدپ زورما  دوش  تقیقح  تساوخ  قح 

هاوخ بلط  تشگ  مرک  ار ز  یلع  هاگ  نآ 

هاشرب هب  اج  یلع  رهم , زا  وچ  دیزگب 

هام یلوو  رهم  یبن  هک  دش  نایع  هتکن  نیا 

هّللادی يوزاب  ربمغیپ  وچ  تفرگب 

هانعفر ماقم و  هب  ار  یلع  تشادرب 

رادنپ هطیح  زا  دشب  تعفر  هب  هک  ناس  نآ 

تسالاب ملاع  زا  مکح  نیاک  یبن  دومرف 

تسا یلعا  همه  زا  یلع  هبتر  رد  وچ  زورما 

تسالاو یلاو  یلو و  تیالو  کلم  رد 

تس یلوا  همه  زا  وا  دنک  فرصت  هنوگ  ره 

تسالوم دیس و  یلع  هک  دنادب  تسیاب 

رالاس دناد و  یم  الوم  ارم  هک  سک  نآ 
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تفگ ناوتن  رعاش  دنچ  ره  ارم  هجاوخ  يا 

تفگ ناوتن  رحاس  ار  ربمیپ  هک  نانوچ 

تفگ ناوتن  رهاظ  هب  هتکن  یسب  هک  نآ  اب 

تفگ ناوتن  رتافد  هب  رتاف  لد  زار 

تفگ ناوتن  رداق  رطاخ  نینچ  هب  نکل 

راتفگ رد  زا  ایم  هرابکی  شک و  رد  مد 

(( 20 ))

ع) یلع (  یلاوملا  یلوم  تماما  تیالو و  هرابرد 

 ( 1309 ه  - يزاریش 1242 گنهرف  )

(( 21 ))

ییاتفال جرب  رد  توفص  مزب  عمش  هله 

ییاتا له  جرب  هم  تیالو  نشلگ  لگ 

يدوجو هفیحص  یتاجن و  هلیسو  هک 

ییادخ هفیطل  یلوسر و  هفیلخ  و 

یلیلس ار  لیلخ  هک  ییافص  تعلخ و  همه 

ییاضترم یلع  هک  یئالع  تعفر و  همه 

تلود ياول  کلف  هب  اهاش ! زارفرب , هله 

ییادخدک هداد  وت  هب  ربمیپ  زا  سپ  ادخ  هک 

یهاش تخت  زورفب  يریم  رتچ  زارفب 

ییایک یگرزب و  هب  دبیزن  سک  وت  زج  هب  هک 
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تلزع هاچ  زآ  ردب  تبرغ  رهش  راذگب 

ییام رصم  ریزع  هک  تزع  تخت  هب  نیشنب 

متاخ وید  ناتسب ز  يزوسوید  باهش  وت 

ییاشداپ ریرس  هب  دنیشن  ات  راذگم 

هوکش نکشب 
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ناویا ردص  هب  نیشنب  ناوید 

ییاش رتچ  زورفب  ناویک  خرچ  زارف  هب 

دیوگب تینهت  وت  هب  دیآ  هتشرف  کلف  ز 

ییایک بصنم  وت  هب  اریما  داب  هتسجخ  هک 

هنارت نیا  دیارس  دیهان  خرچ  هب  بش  همه 

ییایربک بانج  فیرشت  تسا  كرابم  هک 

هد ناگنشت  هب  یحدق  تشخب  رمع  لالز  ز 

ییاقس ینک  یم  وت  وچ  ندرم  هنشت  تسا  هر  هن 

مزاس راکش  کلف  نیرسن  هکدوب  بجع  هن 

ییاوه وت  ياوه  هب  دش  ملد  رتوبک  وچ 

ایرد بالقنا  هن ز  مسرت  رحب  جوم  هن ز 

ییادخان وت  وا  رد  هک  متسشن  يا  هنیفس  هب 

ربمیپ زا  مدینشب  يرخف  رقف و  يادن  وچ 

ییاونیب رقف و  تلود  تنطلس  هب  مهدن 

متفرگ ناشن  همه  متفر ز  راید  همه  هب 

ییاجک زا  تفگن  داد و  ناشن  ماوت  زا  سک  هن 

یناج نایم  رد  وت  هک  میوج  هچ  ناشن  تسک  ز 

ییانشآ لد  اب  وت  هک  مریگ  غارس  ملد  ز 

يردیح ریدغ  مخ 

 ( 1318 ه تافو -  يدزی  نوحیج  ) 
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يردیح ریدغ  مخ  دش , زار  بارش  رپ  نوچ 

يربمغیپ طبرب  زا  دش  زاس  هالوم  تنک  نم 

قح راونا  خرچ  دش ز  رب  قح ,  رارسا  نیمز ز  دش  رپ 

يرسمه زا  تفرگرب  اپ  قح ,  راک  رد  یلطاب  ره 

وگ برچ  نابز  نیریش  وخ , هدنخرف  يا  نم  كرت 

يرپزابنا تسا  يوید  ور , هب  تنیکشم  فلز  ناک 

وت يوسیگ  مخ  برغم ,  وت , يوکین  خر  قرشم , 

 ... يرواخ باتفآ  دص  وت , يوم  ناوریق  رد 

بش وت  فلز  زا  رب  تملظ  بل ,  شون  طخ  رضخ  يا 

يردنکسا هنییآ  بجتحم ,  تیوم  هب  خر  زو 

ور هب  تنونجم  داهرف , وک , هب  تنیکسم  زیورپ ,

يرکش لعل  هفرط  ناز  وزرآ , ردنا  تنیریش 

بجع شقن  نیا  دای  رب  برط ,  نار  يدرم  هب  نونکا 

يرتخد رهم  رادرب  بنعلا ,  تنب  هشیش  زو 

هب ازفب  ار , كات  هراصع  اشخب 
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ار كاردا  ناج 

يرترب مظعا  خرچ  زا  ار , كاخ  هد  يا  هعرج  زو 

یلج نوگرتخا  بآ  ناز  یلهاک ,  یب  امن  ار  لد 

يرگخا رگخا  دیامنن  یلع ,  رهم  اب  وت  ردناک 

مرکلاوذ نآ  زا  تحدم  کی  مقر ,  دز  ناوتن  هک  یهاش 

 ... يرتفد دزاس  خرچ  ای  ملق  ددرگ  رگا  راجشا 

دوب یم  یهلا  زا  تسم  دوب , یپ  خرف  هک  وا  زج 

يرث ات  ایرث  زا  رپ  دوب , يو  زک  ات  تسیک  نآ 

نذا نیع و  دی و  ار  قح  نب ,  بایان  هجل  يا 

يرگنل ار  کلف  کلف  نک ,  ودب  زا  درک  وت  مکح 

یلم ار  تقیرط  ماج  یلپ ,  ار  تعیرش  طش 

يرب ار  تیشم  لخن  یلگ ,  ار  تدحو  ناتسب 

يا هماج  ره  زا  هولج  رد  يا ,  هماگنه  ره  هب  ناهنپ 

يرضحم ار  دمص  رس  يا ,  هماخ  ار  ادخ  تسد 

يا هدناهجب  ناهج  زا  گنخ  يا ,  هدناشفا  شیوخ  نماد ز 

يروشک هاشداپ  مه  يا ,  هدنامرد  مداخ  مه 

یبراغ مه  علاط و  مه  یبیاغ ,  مه  رضاح و  مه 

يرهوجار ضرع  ره  مه  یبحاص ,  ار  نامز  ره  مه 

لغتشم تفص  هب و  میاد  لد ,  تسه  نوچ  ارم  اهاش 

يرعشا تادا  نیا  اب  لزتعم ,  مغ  زا  مدنسپم 
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یملاع تاجن  کلف  یمی ,  نایاپ  یب  وت  رخآ 

يرتسگ تیانعریاز  یمن ,  نک  نوحیج  راک  رد 

(( 22 ))

هیریدغ

 ( 1322 ه تافو -  یناماس  نامع  ) 

ماج هب  ریدغ  مخ  زا  طاشن  فاص و  تخیرب 

ماشآ درد  نایفوص  يا  یشوخرس  يالص 

وا مسبت  زا  هک  هّللا  تسا  میسن  شوخ  هچ 

ماسب دش  رانک  ره  زا  برط  هفوکش 

تشهب ياوه  رب  هک  ما  یسک  يور  مالغ 

مالغ يور  تشهب  يا  زیخ  دزیخ , ياج  ز 

طاشن هب  طب  قلح  رتوبک ز  نوخ  زیرب 

کبک رهچ  سوواط  تب  يا  رغاس  هب 
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مارخ

تفوک نودرگ  ماب  هب  دیاب  ترشع  ياپ  هن 

ماگ دیاب  داهن  رترب  هردص  هردس  ز 

لسر متخ  هک  نآ  تسا  زور  نویامه  نیمه 

مانا لوسر  نید ,  هاش  یبرعدمحم , 

انم فیخ و  غورف  احطب , برثی و  عاعش 

ماقم نکر و  باتفآ  افص , یعس و  غارچ 

نورب تخر  مارحلا  تیب  دیشک ز  ورف 

مارحا زا  سپ  برع  مارک  قافتا  هب 

کلم یمداک و  هدرک  قح  هناخ  فاوط 

مارکالاو لالجلاوذ  هل  نوحبسی 

زور نویامه  نیرد  لزانم  عطق  دعب  ز 

ماقم تخاس  ریدغ , مخ  هب  هدیشک  نانع 

سدقلا حور  لوسر ,  يز  ادخ , دش ز  لوسر 

مالس دناسر  ار  وت  قح  قح ,  هب  لوسر  يا  هک 

بوصنم هفیلخ  نم  زا  نم  قلخ  هب  يا  هک 

ماگنه ار  هفیلخ  بصن  دماک  شوکب 

فوسک هب  ار  باتفآ  هنم  هدایز  نیزا 

مامغ هب  ار  باتهام  هنم  هدایز  نیزا 

زامغ نارگید  وت , زاس  مدمه  تسا  یکی 
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مامن نارگید  وت , زار  مرحم  تسا  یکی 

رتش زاهج  زا  ربنم  نید  دیس  تخاسب 

ماهلا وا  هب  دش  هچ  ره  دنکدیدپ  ات  هک 

تخاس ادیوه  قح  رارسا  دمآ و  رب  نآ  رب 

مالک دنلب  نیدب  ار  یلعدرک  دنلب 

تسامش ماما  یلع  میامش ,  یبن  نم  هک 

مامالا معن  یبنلا  معن  هک :  هرعن  دندز 

نآ تفارش  زک  هبتر  نیزا  هّللا  كرابت 

ماهوا هدید  هب  دیآرد  بآ  مادم 

نانس هب  يدش  یبن  عرش  یماح  هن  وا  رگ 

ماسح هب  يدش  ادخ  نید  يداه  هن  وا  رو 

؟ اجک رید  اجک و  دجسم  یتسج  زاب  هک 

؟  مادک دنز  مادک و  فحصم  يدرک  قرف  هک 

یتفرگن زاب  هدرپ  دمص  يور  وا ز  رگ 

مانصالا هنیدم  دب , قح  هبعک  زونه 

ریمض كاپ  ریما  يا  مامه  ماما  یهز 

مانمه مدمه و  زارمه و  ییادخ  اب  هک 

عوکر دوجس و  یمه  ار  کلف  وت  هگرخ  هب 

مایق دوعق و  یمه  ار  کلم  هگرد  هب 

هب تمارک  يدقفت ز 
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نک نامع  يوس 

ماگ دراذگ  یمن  نوریب  وت  يالو  زا  هک 

هام هب  لاس و  هب  ین  شیراک  وت  حیدم  زج  هب 

ماش هب  حبص و  هب  ین  شیلغش  وت  يانثزج  هب 

ساک ردنا  ترشع  دهش  ار  وت  هار  بحم 

ماج ردنا  ترسح  ره  ار ز  وت  هاج  يودع 

(( 23 ))

نایقتم يالوم  حدم  ریدغ و  دیع  تینهت  رد 

 ( 1322 ه يروبص 1259 ه -  مظاک  دمحم  )

تسا ربمیپ  نید  قنور  زور  زورما 

تسا رواد  نییآ  هولجزور  زورما 

تسا یفطصم  نید  تیوقت  زور  زورما 

تسا رونا  عرش  تینهتزور  زورما 

ایلوا رالاس  تیالو  زا  زورما 

تسا رویز  تسا و  لامجو  لامک  همه  ار  نید 

تسا ترشع  ماگنه  يداش و  زور  زورما 

تسا رغاس  نارود  هداب و  زورزورما 

ریدغ مخ  كرابم  يا ز  هداب  زورما 

تسا رثوک  یقاس  فکزا  قلخ  ماج  رد 

تسازف ناور  ملاع  لد  رد  هک  يا  هداب  نآ 
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تسا رمخم  مدآ  لگ  رد  هک  يا  هداب  نآ 

مادم شرغاس  بلط  رد  هک  يا  هداب  نآ 

تسا رضخا  خرچ  رب  نادرگ  هامو ,  دیشروخ 

بل شون  شوگانب  هرهز  راگن  يا  ناه 

 ... تسا رورپ  حور  تبل  وچمه  هکارم  هد  ناز 

بآ فطل  هب  رکیپ  رذآ و  گنر  هب  خر  يا 

تسا رذآ  عبط  نوچ  شعبط  هک  هد  بآ  ناز 

داب لالح  ار  نآ  رثوک , بآ  وچمه  یم 

 ... تسا رظنم  روح  تبوت  نوچرانک  رد  شک 

وت يور  بات  زک  وت  يوم  هب  مسق  اکرت 

تسا ردنا  شتآ  رد  هک  يوم  وچدوب  مناج 

نیرکش لعل  نآ  زا  مهاوخ  هسوب  تسا و  دیع 

تسا رکش  تسا و  لقن  هب  دیع  نوگش  یناد 

دوب نایمالسا  تلم  دیع  زورما 

تسا رواد  دنوادخ  نید  لامک  زور 

تسا تلم  يورین  هب  رارقرب  مایا 

تسا ردیح  يوزاب  هب  راوتسا  مالسا 

نید ياوشیپ  نیبم  ماما  نیتملا  لبح 

تسا رترب  مه  رظن و  زا  هبترو  ردق  شک 

یلع ادخ , عنص  هناخراک  داتسا 
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تسا رظنم  تفه  نیا  یتمالعوا ,  عنص  زک 

مظعا
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یتفال هاش  ادخ  راب  یلو 

تسا رب  رد  شناکما  هماج  هک  یبجاو  نآ 

یلو لوا ,  رداص  تسخن ,  لقع 

تسا ردصم  لعف و  تمسوا  هب  ار  داجیاک 

؟  نیما ادخ  ضیف  هنیزخ  رب  هک  وا , زج 

؟  تسا رد  یبن  ملع  هنیدمرب  هک  وا , زج 

تسا حشوم  شیالو  هب  امنا  ناونع 

تسا رطسم  شیاطع  هب  یتا  له  يارغط 

تسا ربدم  ریما  لوقع ,  هد  هب  شیار 

تسا ردقم  ياضق  رهپس , هن  هب  شمکح 

باب تفه  دقع  هطساو  خرچ ,  هب  شرهم 

تسا ردام  راچ  هطبار  كاخ ,  هب  شفطل 

یلو دوب  كرات  رسفا  تیالو  ار  وا 

تسا رسفا  رخف  وا  كرابم  كرات  زا 

دینش تدیاب  وا  تیالو  هبطخ  رگ 

تسا ربنم  شرع  يو و  بیطخ  قح  هک  ونشب 

لیئربج غالبا  هب  لوسرلااهیا  ای 

تسا ربکا  دنوادخ  لوق  وا ز  ناشرد 

نامسآ هن  رد  وا  تیالو  زا  تسا  ینشج 

تسا رگید  نشج  اضر  ناتسآرد  نکیل 
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سومش هسمش  نآ  نسحلاوب  سوط  ناطلس 

تسا رفعج  نب  یسوم  هدود  عمش  هک  یهاش 

نید ماما  تما  هلبق  مانا  ثوغ 

 ... تسا ربهر  تسا و  لیلد  قلخ  هب  قح  يوس  واک 

تشهب نوچ  زورما  شسدقا  ناتسآ  رد 

تسا ررقم  شدج  تیالو  یپ  یمزب 

تسا لباقم  تعفر  رهپس ز  اب  هک  یمزب 

تسا ربارب  یبوخ  هب  تشهباب  هک  یمزب 

تسا مهارف  نآ  رد  دمرس  ضیف  هک  یمزب 

تسا رسیم  اج  نآ  دیواج  رمع  هک  یمزب 

 – نآ رد  نمجنا  اضر  ناتسآ  مادخ 

تسا رهوگ  هتشر  نآ  رد  هک  يا  هتشر  دننام 

 ( ع یلع (  حدم  ریدغ و  دیع  تینهت  رد 

تسوا رورپ  حور  لعل  ناج  تحار  هک  یتب 

تسوا ربنعم  هرط  هم ,  ندرگدنمک 

تسین رویز  بیز و  جاتحم  یبوخ  شخر ز 

تسوا رویز  بیز و  دادادخ  نسح  هکارچ 

تسدید رگا  وا  يالاب  دنام  ورس  هب 

تسوا رب  نامسآ  هام  ناورورس  هک  یسک 

زور همشچ  هک  یتب  تبسن  درادن  هم  هب 
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تسوا رورپ  هیاس  گنربش  هرط  ریز  هب 

لد
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دزرل یم  دیبوچ  نم  يربونص 

تسوا ربونص  تماقرد  لیامت  سب  ز 

تشدرز شتآ  تشم ,  رد  شفلز  هتفرگ 

تسوا رذآ  ياج  هک  نیب  شخر  كانبات  ه 

دزوس یمن  وا  لاخ  رگا  تسین  تفگش 

تسوا ردنمس  نآ  شتآ ,  نیا  هک  هرهچ ,  بات  ز 

غاب زا  مدحبص  هدیچ  لگ  هتسد  وچ  شخر 

تسوا رت  لبنس  هتسب  لگ  هتسددرگ  هب 

شطخ لاخ و  تسهش و  تحالم  نسح و  کلم  هب 

تسوا رکشل  ياج  هب  فص ,  یفرط  ره  هدیشک 

دراد يرکشل  لاخ ,  طخ و  فلز و  یلب ز 

تسوا رکسعم  ناقشاع  لد  ناجز و  یلو 

رگم فلز ,  هب  ات  ههبج  زا  شیوربا  هتفرگ 

تسوا رخسم  نید  رفک و  یلع  راقفلاوذوچ 

يادخراب یلو  نادزی ,  هجح  گرزب 

تسوا ردارب  مه  تسا و  لوسر  یصو  مه  هک 

ریدغ مخ  وا ز  بح  یم  تسه  هک  یهش 

تسوا رغاس  مین  تسم  ناهج  ود  ره  هک  یییم 

نکیل دوب , وا  تسد  کی  عواطم  اضق 

تسوا رگید  تسد  نامرف  عباتم  ردق 
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تسار دمحا  رس , رب  كالول  رسفا  هچ  رگا 

تسوا رهوگ  كاپ  كالول  رسفازارط 

تسا یبن  ناز  تشهب ,  غاب  رثوک و  هچ  رگ  و 

تسوا رثوک  تشهب و  رثوک  یقاس  تسد  هب 

دهاوخ یم  مشچ  هب  ار  ادخ  يور  هک  نآ  ره 

تسوا رهظم  هک  درگنب  یلع  يور  هب  وگب 

تسادخ لامج  ندید  وا  ندید  تسرد , 

تسوا رظنم  يامن ,  قح  هنیآ  هک  ارچ 

تسا کنهرف  ملع و  هب  تیاصو  طرش  هک  رگا 

 ... تسوا رد  وا  یصو  ملع و  هنیدم  یبن 

ار شنیرفآ  هک  يزور  نویامه  نیرد 

تسوا رتسگ  طاشن  دیع  روسو ز  رورس 

سک ره  ات  تسین ,  فیلکت  هماخ  زور  هس 

تسوا رسیم  رگا  یم  دروخ  طاشندنک و 

دیع نویامه  نیرد  شیالو  صن  يارب 

تسوا ربمیپ  لد  رب  ادخ  یحو  لوزن 

ناوخب لوسرلااهیا  ای  نآرق  یکی ز 

نامرف  , غلب مکح  هک 
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تسوا رواد  كاپ 

نآرق نیا  تستیآ و  نیا  رکنم  هک  نآ  ره 

تسوا ردام  فافع  لیذ و  یکاپ  هب  رظن 

تسین ربمیپ  زا  مه  ربمیپ  یصو  رگا 

تسوا رونا  عرش  هب  نید و  هب  دامتعا  هچ 

نایقتم يالوم  تبقنم  رد  هیریدغ 

دهد رغاس  یقاس و  دزیخ  هک  دمآ  نآ  تقو 

دهد رتنشور  لعل  زا  یییم  مخ  ریدغزا 

تسا روخ  رد  قحلا  زورما  تسترشع  شیع و  زور 

دهد رغاس  را  یقاس  دزاون  رمزم  را  برطم 

بالگ دننام  يوب  لگ و ز  گنر ,  زا  يا  هداب 

دهد رب  يداش  ياهلگ  تخر  زا  یشونبرو 

درخ ناج و  رهوج  ییامزآ  شوه  رهوگ 

دهد رهوگ  تمیق  ار  اهب  یب  گنس  هک  نآ 

تسا رغاس  رود  رود  تسترشع و  زور  زور 

دهد ربلد  کباچ  يراگن  رغاس , رگ  هصاخ 

ندب رد  دیازف  ناج  نیراگن ,  تسد  زا  هداب 

دهد رورپ  ناج  لعل  زا  بارش  لقن  رگ  هصاخ 

کیل گنرلگ ,  هداب  دیازف  تذل  ار  حور 

دهد رگید  تذل  یشون  وچ  یمادنا  لگاب 
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وا تسد  زک  نخس  نیریش  نهد  نیشون  يدهاش 

دهد رکش  ینیریش  ناج  ماک  رد  یم  خلت 

دهد یم  لقن و  معط  یسوبب  رگ  ار  وا  لعل 

دهد ربنسیس  يوب  ییوبب  رگ  اروا  دعج 

شیوخ تسد  رد  وا  فلز  ینیب  باوخ  رد  رگا  بش 

دهد ربنع  تهکن  تتسد  رادیب , يوش  نوچ 

ار حور  یشون  وچ  شنیرولب  تسد  زا  ماج 

دهد رثوک  یقاس  يالو  ماجزا  دای 

نینمؤملاریما نییآ ,  رسفا  نید ,  هسمش 

دهد رسفا  شرد  كاخ  ار  سمش  قرف  هک  نآ 

لیئربج ار  شیهللا  یلو  نامرف  هک  نآ 

دهد ربمغیپ  تسد  رب  قح  مخ ز  ریدغ  رد 

تفرگ رف  لامج و  وز  نییآ  هک  نید  ياوشیپ 

دهد رف  لامج و  ار  نییاک  تسنآ  اوشیپ 

تسوا نامرف  زا  قتشم  ملاع  تسا و  رما  ردصم 

دهد ردصم  ار  لعف  قاقتشا  يرآ  يرآ 

شربنامرف نیمالا  حور  اورنامرف  دوب  وا 

دشاب نامرف  هچ  ره 
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دهد ربنامرف  هب  وا  قح  زا 

بیطخ دناوخ  وا  مان  شزارف  ردناک  يربنم 

دهد ربنم  هیاپ  نآ  رب  هسوب  مظعا  شرع 

تانکمم رب  وا  دراد  تیالو  ربکا  دزیا  ز 

دهد ربکا  دزیاک  تیالو  نآرب  نیرفآ 

سمش زورما و  تسیو  يالوت  زوریف  زور 

دهد رواخ  علطم  زا  ار  زور  نیا  هدژم 

باتفآ ای  دروآ  هام  رگ  زورما  هدژم 

دهد رفعج  یسوم  لیلسار  یناگدژم 

شهگرد كاخ  هک  نآ  یسوم  دنزرف  نسحلاوب 

دهد رکیپ  رد  حور  یسیع  دننام  ار  هدرم 

ع) یلع (  نینمؤملاریما  حدم  ریدغ و  دیع  تینهت  رد 

راهب لصف  رد  هتفکشب  ناوغرا  نوچ  تخر  يا 

رابب يروس  لگ  دماک  هد  هداب  یناوغرا 

یم خرس  نآ  شون  زبس , ناتسب  تشگ و  مرخ  غاب 

راهب داب  زا  يد  لصف  يدرز  دش  نمچ  زک 

نب ورس  ریز  هب  نکفا  رابیوج  ردنا  دنسم 

رابیوج ردنا  ورس  نوچ  یتسار  رد  تدق  يا 

ارم هد  بل  هچنغ  زا  سوب  شون و  یم  نوگ  هلال 

رادغاد هلال  نوخ و  رپ  لد  هچنغ ,  تلعل  يا ز 
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تسا رغاس  رود  رود  تسترشع و  زور  زور 

راوخ هداب  تقو  تقو  راهبون و  لصف  لصف 

رگد تقو  ات  راذگب  ور  تسه  را  راک  لغش و 

راک لغش و  تقو  هن  نود  يا  دوب  ندروخ  یمزور 

تسین كاب  دش  یهت  یم  زا  وبس  یحارص و  رگ 

رامخ یک  ات  ورهام  يا  رآ , مخ  زا  یبارشور 

ریدغ مخ  زا  هک  ناراوخ  یم  هب  هد  مخ  مخ  هداب 

راوگشوخ یبارش  ار  ام  دهد  رثوک  یقاس 

شورف یم  شیادخ  شرع و  شا  هناخیم  يا  هداب 

راسگیم شیافطصم  لیئربج و  یم  لماح  -

مارح يو  رب  یگدنز  دهاوخن , یقاس  نیا  هک  ره 

رام رهز  شداب  شیع  دشونن  رغاس  نیا  هکره 

یفص دش  ات  دش  فاص  مدآ  ماج  ردنا  یم  نیا 

راگتسر دمآ  هک  دمآ  حون  ماک  ردنا  یم  نیا 

تسکش تب  تشگ و  تسم  دروخ و  میهاربا  یم  نیا 

ود رب  وا  رب  دش 
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ران دورمن , هلعش  زا  مالس , 

شون هداب  دنر  ریغ  دنادن  یم  نیا  هاشن 

رایشوه تسم  ریغ  دنادن  یم  نیا  یتسم 

تسوا هک  دمآ  یسک  نآ  يالو  بح  زا  یم  نیا 

راگدرک یلو  مه  یفطصم و  یصو  مه 

نید ماغرض  نینمؤملاریما  نییآ  هسمش 

راوتسا نامیا  ناکرا  وا  يوزابزا  دماک 

وا غیت  تسد و  هک  ربمغیپ  يوزاب  قح ,  تسد 

رادیاپ تمایق  ات  ار  یفطصم  نید  هدرک 

شون هعرج  شنیرفآ  شیالو  ماج  زا  هک  نآ 

راوخ هزیر  هّللا  يوس  ام  شیاطع  ناوخ  زا  هک  ناو 

یتا له  جرب  هام  امنا و  جرد  رد 

راقفلاوذ فیس  ياراد  یتفال  تخت  هاش 

ریسم وا  زاوج  طخ  یب  تسین  ار  نارتخا 

رادم وا  زاین  هار  رد  تسهار  نامسآ 

دوب نکیل  شتینک ,  يراسکاخ  زا  بارتوب 

راسکاخ شناتسآ  رب  تنکسم  زا  نامسآ 

تسام يالوم  نیمه  دشاب  يا  هدنب  ار  ادخ  رگ 

...رازگقح دشابن  سک  ار  یگدنب  قح  هنرو 

مزجاع اپ  ارس  دناد  ادخ  وا  حیدم  زا 
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راسکنا زجع و  رارقا  منک  شدنزرف  شیپ 

ردق دماک ز  نسحلاوب  تیالو  میلقا  هاش 

...راکشیپ شلیئربج  هاگشیپ و  مظعا  شرع 

ریدغ دیع  تینهت  رد 

رفنویامه يدیع  علاط و  كرابم  يزور  یهز 

رویز ار  مالسا  مه  تسا و  بیز  ار  مایا  مه  هک 

مد ره  نآ  راثیا  یپ  زک  نویامه  يدیع  یهز 

رتخا زا  دزیر  تفارش  نودرگ  زا  دزیخ  تداعس 

دیاب یم  تسا و  زورما  تلم  لامج  نید  لامک 

رتنشور رهم  زا  لامج  یهام  اب  شیع  لامک 

هدامآ شیع  ساسا  هداب  سلجم  ایهم 

ربلد یقاس  هداتس  هداهنب  لقن  دیبن و 

لد ماک  ناج و  ماک  هب  لفحم  نآ  ردنا  ینیشن 

رغاس بل  هگ  یقاس  یقاس و  بل  یسوب  هگ  وت 

لفحم رد  ورس  هداتس  ییارآ  لد  ورس  دق  هب 

ربنع رد  هام  هتسشن  يزورفلد  هام  خر  هب 

ناقاتشم دیع  كرابم  يا  كرابم  دیع  نیا  رد 

رورپ ناج  توقای  نآ  زا  ار  ام  ناج  توق  روایب  -

هب
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مگ لد  زا  نک  مغ  یم  شکب  مخ ,  يز  فک  هب  رغاس  مچ 

رثوک یقاس  یم  دهد  مخ  ریدغ  زا  زورما  هک 

یلعا یلاع  یلع  اتکی  قلاخ  یلو 

ربمغیپ رالاسهپساضیب  تلم  هانپ 

یهللادی تسد  رب  هک  یهاش  نینمؤملااریما 

ربنامرف تسار  وا  همه  یهام  ات  هام  زا  ناهج 

قح رما  قاقحتسا ز  هب  نآ  مظعا  هّللا  یلو 

رس رب  امنا  جات  هتسشنب  یتا  له  تخت  هب 

ییوگ یم  هک  دوبن  نیا  شحدم  تعاجش  نادیم  هب 

ربیخ هعلق  زا  رد  هدنکرب  هتشک و  بحرم  هک 

درآ نورب  یهللادی  تسد  نیتسآ  زا  رگا 

...ربنچ ار  خرچ  مدکی  هب  مه  زا  دنکشبدناوت 

 ( ع نینمؤملاریماریگربیخ (  هاش  بقنم  ریدغ و  دیع  تینهت  رد 

راکشآ زورما  دیشروخ  علطم  زا  تشگ  هام 

رآ سلجم  رد  یم  دیشروخ  ورهام  ياراکشآ 

تفای هک  نیریش  بل  نآ  زا  هدب  ناراوخ  یم  قح 

رارق زکرم  رب  زور  نیا  رد  قاقحتسا  هب  قح 

رود زورما  تسترشع  رادم  رب  ار  نامسآ 

رادم رب  یم  رغاس  زا  لعل  وت  ایوریرپ  ناه 

تستلم دیع  دیع  تسترشع و  زور  زور 
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راوخ هداب  تقو  تقو  تسا و  رغاس  رودرود 

ياج درک  تفالخ  تسد  رب  زورما  قح  تسد 

راگن يا  تسد  رب , هداب  ماج و  يوس  نابوکیاپ 

مادم هد  رد  زر  نوخ  ماج و  يوس  اشگب  تسد 

راگن هتسب  اپ  تسد و  رب  ناقشاع  نوخ  يا ز 

تسا شمار  مرگ  زورما  مشچ  توراه  يا  هرهز 

راو هرهز  ایورهام , شمار  هب  ار  لد  نک  مرگ 

شیع لیمکت  یپ  دش  لماک  زورما  قح  نید 

راکشآ وت  رد  نسح  لامک  يا  هد  رد  هداب 

کنآ زا  شیدنم  هنگ  زو  ناشونب  یم  شونب و  یم 

راگدرک وفع  تسا  هتفرگب  كاپ  ار  ناهج  رم 

ریدغ مخ  رد  هک  انیراگن  هد  مخ  مخ  هداب 

راسگیم ار  ام  زورما  دوب  رثوک  یقاس 

فشک ول  جرب  هام  ینولس ,  گنروا  هاش 

راگزومآ ار  یحو  نیما  دشاب  یم  هک  نآ 

ردیح یهلا  رهق  رهظم 
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ياشگ ربیخ 

راکش بحرم  مغیض  تعاجش  نادیم  درم 

تسوا ناش  ردنا  هک  نآ  توتف  يایرد  جوم 

راقفلاوذ الا  فیس  یلع ال  الا  یتفال 

مدهنم وا  يورین  زا  رفک  نایغط و  هراب 

راوتسا وا  يوزاب  زا  نیدو  مالسا  هیاپ 

رینتسم شلامج  رون  زا  تستوهال  عمش 

راکشیپ شلالج  کلم  رد  تسا  لاعف  لقع 

درکن یم  شنیرفآ ,  زا  دوب  دوصقم  وا  هن  رگ 

رایتخا تروص  چیه  الویه  سفندبا  ات 

يآرد رد  نیز  دوب  هّللا  لوسر  ملع  رد  وا 

رازه دص  دیاشگرب  رطاخ  هب  تملعرد  ات 

قح نید  نویامه ,  زور  نیا  رد  وا  يالو  زا 

راهبون ضیف  ناتسب ز  نوچ  هدوزفا  یمرخ 

 ( ع  ) نینمؤملاریما نییصولادیس  حدم  ریدغ و  دیع  تینهت  رد 

رواد ترضح  ضیف  زک  ازور , هتسجخ 

رواخ علطم  تیالورون ز  هب  دمد 

تفرگ لامک  نآ  رف  زک  ادیع , دیعس 

رواد تمعن  دنوادخ و  نید  قلخ ,  هب 

زورهب تلم  زور  نیرد  تفای  ماظن 
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ربمغیپ نید  دیع  نیرد  تفای  ماوق 

تسشن هک  اپ  هب  دش  مالسا  تیار  دنلب 

رشب نج و  ماما  لسرم  دمحا  ياج  هب 

راتخم دمحا  لصفالب  یصو  یلع 

ربنچ وا  مان  میظعت  هب  خرچ  تشپ  هک 

تافص مامت  اب  هک  نادزی  لوا  روهظ 

رهظم مدق  ات  قرف  زادوب  ار  يادخ 

دوجوم هدش  وا  دوج  زا  عاونا  دوجو 

روآراب تسوا  ضیف  زا  عادبا  تخرد 

ینفیال زنک  تسیلاوم  هب  وا  يالو 

رفغیال بنذ  تسیداعا  هب  وا  فالخ 

شبنج دنک  ردق  اضق و  مکح  هب  کلف 

ردق اضق و  وا  مکح  یبدبنجن  یلو 

نشور دوب  رمق  سمش و  شبات  هب  ناهج 

رمق سمش و  تسوا  راونا  شباتز  یلو 

دیع نویامه  نیرد  زور و  كرابم  نیرد 

رگشمار دنمجنا  طاشن  شو ز  هرهز  هک 

يادخ رما  هب  یلع  دمحم , ياج  تسشن 

رتیلوا رهم  ياج  رب  نابات  هام  هک 

دوب هک  دزس  نآ  هّللا  لوسر  ياج  هب  یلع 
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رکیپ رد  حور  وچ  ار  ادخراب  لوسر 

درک هک  تسشن  نآ  دیاب  یبن  هاگیاج  هب 

 , تیبملا هلیل  یبن  هاگباوخ  هب 
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رقم

ياپ دراذگ  یسک  نامیا  دنسم  زارف 

رس دراد  دنلب  نامیا  شماسحزا  هک 

وا حیادم  زا  هک  ار  نآ  میوگ  حدم  هچ 

رک هعماس  شوگ  تسلال و  هقطان  نابز 

میلست رس  مهنرب  اضر  كاخ  هب  رگم 

رسپ منک ز  ردپ  حدم  تناعتسا  هک 

نید هدید  غورف  دمحا  هدود  غارچ 

رفعج یسوم  نب  یلع  عرش  زارط 

وا هناتسآ  كاخ  بلط  رد  هک  یهش 

رتخا زا  هدید  خرچ ,  بش  همه  بش  هداشگ 

سودرف دوب  يا  هفرغ  شمرح  هعقب  ز 

رثوک دوب  يا  هعرج  شمرکرغاس  ز 

 ( ع  ) نینمؤملاریما حدم  ریدغ و  دیع  تینهت  رد 

نیدرورف هام  رف  زا  هک  هدنامن  یسب 

نیرب دلخ  لامه  توارطز  دوش  نمچ 

دوش تشهب  هدننامب  يوب  گنر و  هب 

نیدرورف تشهبیدرا و  مدقم  ناهج ز 

دیارایب اهرازلگ  دیآ و  راهب 

نیرسن لبنس و  ناحیرو و  لگ  هلال و  هب 
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لگ هلال و  كاخ  شوگانب  ود  زا  دیآرب 

نیعلاروح تشهب ,  تافرغزا  هک  نانچ 

دوبک لعل  هشفنب  ياج  هب  كاخ  دمد ز 

نیمث رد  هفوکش  ياج  هب  خاش  دتف ز 

ياس هیلاغ  میسن  دیآ  لگ  تهکن  ز 

نیگآ ریبع  اوه  ددرگ  لبنس  يوب  ز 

داهرف هدید  وچ  دیرگب  ربا  مشچ  ود 

نیریش هدنخ  هب  دیاشگ  هچنغوچ  ناهد , 

هریت لگ  زا  لگ  درآرب  داب  میسن 

نیگمغ لد  زا  مغدیادز  غرم  دورس 

نمچ دهم  ناگتفخ  همه  دنروآرب 

نیلاب زا  رس  ابص , داب  يریگتسد  هب 

ینیب نمسای  نیرسن و  نادنچ  رازه 

نیرشت مسوم  نوناک و  همرد  تساک  هک 

لگ هتسد  تسد ,  هب  نبلگ  ینیب  هتفرگ 

نیکسم سگرن  راظنا  رد  هولج  يارب 

يادخراب لوسر  ار  ادخ  تسد  هک  نانچ 

نید هولج  يارب  زا  ریدغ  زور  تفرگ 

نینح ردب و  ریما  نادزی  تیآ  گرزب 

نییلع هب  دسر  شرخف  كرات  هک  یلع 
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اضیب تلم  تخودنا  فرش  وزک  یلع 

نیما لیئربج  تخومآ  بداوزک  یلع 

يوق تسا  یتجح  مالع  دزیا  زک  یلع 

نیبم تسا  یتیآ  مالسا  همهرب  هک  یلع 

رثوک زا  هدروخ  بآ  نانج  هب  شقفاوم 

لسغ رقس  هب  شفلاخم 
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نیلسغ رد  هدرک 

باقع دنشک  وا  يادعا  منهج  رد  هن 

نیجس زا  رتدب  تسار  ناگمه  نت  نجس  هک 

رهم دنیبن  ناهج  رد  ردپ  ردام و ز  ز 

نیک دراد  هتفهن  ردنا  لد  هب  وزک  یسک 

تفای تیالو  ادخ  زا  ریدغ  زور  هب  وا  هن 

نیکم دوب  ماقم  نیا  رب  مدآ  زا  شیپ  هک 

حون یتشک  يادخان  ادخ  رگا ز  دوبن 

نیمز يور  تفاین  یکشخ  نافوط  جومز 

تشگ وچ  دیمرآ  سنوی  وا  هیاس  ریز  هب 

نیطقی هیاس  هب  یهام ,  مکشاز  نورب 

تشاد نامرف  هب  رشب  نج و  نامیلس  رگا 

نیگن شقن  دوب  هدرک  یلع  مسا  هاش  وچ 

(( 24 ))

ریدغ دیع  رد  دنب  بیکرت 

 ( ق 1327 ه .  1266 ه و : یناسارخ ت :  بیبح  ازریم  جاح  ) 

ماک دوخ  بیرفلد  خرلگ  يا 

مارآ لد  شکلد  ربلد  يو 

مایا رود  زاب  هک  تقو  دش 

ماک قفاوم  دنزب  یماگ 
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راو نامسآ  زین  وت  زیخرب 

ماگ نزب  ام  ماک  هب  زورکی 

يدورس وگب  هدب  ناتسب و 

ماج نزب  ایب  ورب  زیخرب و 

نیشنب هوشع  هب  لگ  نمرخ  نوچ 

مارخب هولج  هب  ناور  ورس  نوچ 

حبص ات  شوک  شیع  هب  ماش  زا 

ماش ات  شاب  شیط  هب  حبص  زو 

تسا زور  هچ  رگم  وگب  زورما 

مارکا هب  نخس  نیا  تمیوگ  ات 

زورما يارب  زا  دش  دوجوم 

ماجنا هب  ات  دوجو  زاغآ 

نآرق صن  يور  زورما ز 

مالسا نید  لامک ,  تفرگب 

قح ترضح  رما  هب  زورما 

مامتا قلخ  هب  قح  تمعن  دش 

تشادرب هدرپ  دوجو , زورما 

تشاد رگ  هولج  شیوخ  هراسخر 

تسا ریگ  راد و  زور  هک  زورما 

تسا ریذپلد  هلایپ  هک  هد  یم 
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ناناوج ام  هب  یهد  ماج  نوچ 

تسا ریپ  هک  هدب  کلف  هب  لوا 

مراک تشذگ  وبس  ماج و  زا 

تسا ریدغ  تبون  مخ و  تقو 

قلخ همه  لد  یهگن  زا  درب 

تسا ریگریش  تخس  وت  يوهآ 

مشچ يوهآ  ود  نآ  هوشع  رد 

تسا ریسا  , دوب کلف  ریش  رگ 

فلز يودنه  ود  نآ  ربنچ  رد 

تسا ریگتسد  , رهپس دیشروخ 

یم
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زورما ریپ  خرچ  هک  شون 

تسا ریگ  هلایپروخ  رغاس  زا 

قح ترضح  رما  هب  زورما 

تساریما یلع  ناهج  قلخ  رب 

راهظا ددرگ  قلخ  هب  زورما 

تسا ریمضرد  هک  ناهن  رس  نآ 

دوج کلامم  هشداپ  نآ 

تساریرس رب  دوجو  کلم  رد 

میدورس وا  حدم  هب  هک  نادنچ 

میدوب هتفگندص  هتکن ز  کی 

(( 25 ))

هیریدغ

 ( ق  . 1297 ه یناردنزام ت :  يرئاح  همالع  ) 

دمآ فجن  نیمث  رد  نیمالا  حور  هحبس 

دمآ فدص  ار  فجن  رد  نیاربمغیپ  لد 

ار کلم  رپ  همه  هدرتسگب  هک  یتسا  فجن 

دمآ فرش  ناک  یتسا  تشهب  تشه  ندعم 

ار تیوربآ  يوجب  كاخ و  نیا  رد  شاب  فکتعم 

دمآ فکتعم  ار  وت  هن  ناوضر  هضور  نیا  زج  هک 

مهرم هب  دنب  نآ  زا  هتسکشب  لد  اشگب  هدید 
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دمآ فلتؤم  نادب  هتسسگب  هک  راد  نادبور 

؟  هدیشک هدرپ  نیا  هک  راداد  تعلط  يور  رب 

دمآ فشکول  هش  تسد  رد  هّللا  هجو  فشک 

ار ادخ  هدید  یمه  هچ  ره  رب  هک و  ره  رد  هک  نآ 

دمآ فشکنم  وا  رب  هرد  ره  هرذ و  رهزار 

مظنم دنفاوط  هب  شحیرض  درگ  ایبنا 

دمآ فص  هب  فص  اپرس  کئالم   , میظعت یپ 

وک نآ  زج  درم  ره  روخ  رد  دشن  زار  ره  فشک 

دمآ فشک  ول  یهگ  ینولس و  هاگ  شبل  هب 

هبعک لد  ردنا  يو  ياپ  یبن  شودرس  هگ 

دمآ فک  يور  ملع  وچمه  شدقورس  مخ  هب  هگ 

اضیب دی  (ص )  دمحم تسد  اول  تشگ  شتماق 

دمآ فعش  زا  شفک  هب  مه  شملع  ربیخزور 

نمیهم دمح  ملع  نآ  فنک  ردنا  هعیش 

دمآ فنک  نمیهم  دمح  ملع  هّللدمح 

اهلمع نازیم  هدش  العا  یلاع  یلع 

دمآ فرس  ین  نایز  هن  ییومرس  شلدع  نوچ ز 

احیسم حور  يو  نت  اب  ادخ  درورپ  هک  نآ 

دمآ فرش  لامک و  یماقم ز  هچ  ار  يو  حور 

میرم هّللا و  حور  هب  حور  دمد  هک  یماما  نآ 
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رز و زازاین  یب 
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دمآ فحت  باوخ و  روخ و  میس و 

وک یلد  هدنز  زا  زج  میریذپن  تماما  ام 

دمآ فصن  شیاضق  لصف و  شمد  لدع و  يو  لعف 

مخ رد  هتسارآ  يربنم  نارتش  زاهج  زا 

دمآ فص  هس  کئالم  جاوفا  زو  هشرعرب  شر 

شراسی لاکیم  يدوب و  نیمالا  حور  نیمی  رد 

دمآ فک  هب  شروص  هک  لیفارس  دوب  رس  تشپ 

دزیا هولج  زا  يدش  ثعبم  دلوم و  رد  هچنآ  و 

دمآ فشتکم  ادخ  نادرم  لد  رب  مخزور 

 ( (ص دمحم فتک  يور  دنوادخ  داهنب  تسد 

دمآ فعش  اب  نیرب  شرع  زا  دش و  لد  کنخ  هک 

هبعک لد  رد  ادخ  تسد  هگیاج  رب  هفرط 

دمآ فتک  رب  یلع  ياپ  تب ,  ندنکفا  یپ 

شیالو تسار  ادخ  درم  یگدنز  فده 

دمآ فده  رب  یک  هدمآ  نیمز  هب  شریت  هنرو 

؟ ایاضق لصف  دنک  موصعم  تجح  زج  هب  هک 

دمآ فسا  ياج  هدش  نادانز  هچنآرگم  هن 

تیوکرس کئالم  نیطالس و  هک  هشنهش  يا 

دمآ فغص  رد  ادگ  وچ  تمدخ  هب  هتسب  فص  هلمج 

تمالغ ریپ  نیزا  لباقان  تحدم  نیا  نکشم 
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دمآ فطتقم  طقتلم و  تفجن  تشهبزک 

ییامنن کچوک  هنییآ  رد  یگرزب و  وت 

دمآ فص  هب  نامیلس  يودرا  رد  رومرگم  هن 

میوگ مزیر و  رس  هب  كاخ  ینکن  ملوبق  رگ 

دمآ فجن  هاش  هدنار ز  خلم  نار  , اب روم 

 – یفالخ گنس  ره  یناریا و  هعیش  همه  ام 

دمآ فلتخم  هرز  هش  يا  تا  هعیشرس  رب 

یقرتم ناریا  تلود  دوش  تسین  کش  کیل 

دمآ فجن  هاش  هدنب  وا  لد  ناج و  زا  هک  نوچ 

(( 26 ))

مخ ریدغ 

 ( ش 1330ه .  و :  - 1266 راهب ت :  يارعشلا  کلم  ) 

دنک رظنم  نآ  رب  هر  کی  هنیآ ,  رد  رظن  رگ 

دنک ردام  رب  دنزرف  نآ  دیاباهنیرفآ 

يابرلد نآ  دوش  نوریب  نینچ  نیا  راب  رگد  رگ 

دنک رگید  ناهج  عاضوا  هک  ناد  یم  نیقیدوخ 

هم راسخر  هب  سک 
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درکن ربنچ  هیس  کشم  زا 

دنک ربنچ  هیس  کشم  زا  هم  راسخر  هب  وا 

دیدن رفذا  هفان  اب  نیشنمه  ار  رمق  سک 

دنک رفذا  هفان  اب  نیشنمهار  رمق  وا 

نیربنع فلز  ود  نآ  زا  هرگ  کی  دیاشگ  رگ 

دنک ربنع  زا  کشم و  زا  هتسارآ  ناهج  کی 

نم وچ  دهاوخ  یمه  ات  ییوگ  وت  لد  زا  درب  مغ 

دنک ربنق  هجاوخ  يانث  حدم و  نامزره 

تفخب ربمغیپ  ياج  رب  بشمین  ردنا  هک  نآ 

دنک رپسا  مصخ  دیک  ریت  هب  ار  دوخ  نت  ات 

تفص کی  دباین  يو  رد  يرواد  تافص  زج 

دنک رواد  نتشیوخ  رب  ار  شیوخ  لقع  هک  نآ 

یصو دناوخ  شدمحا  و  یلو ,  دناوخ  شرواد 

دنک رواد  دمحا و  تیالو ز  مه  تیاصو  مه 

 ( ص  ) یفطصم رب  قح  دمآ ز  باطخ  مخ  ریدغ  رد 

دنک رتهک  رتهم و  رب  یلو  وا  ار  یلعات 

يادخ رما  یفطصم  قیالخ  رب  دناسر  ات 

دنک ربنم  دوخ  رهب  زا  نارتشازاهج  زا 

یبن تشد و  نآ  ردنا  لیابق  زا  دنیآ  درگ 

دنک رس  تفالخ  رما  یپ  ربنمرب  هبطخ 
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تسوا يالوم  یلع  الوم , منم  ار  واک  نآ  دیوگ :

دنک رد  رس  یسک  رگ  وا  تعاط  زا  راهنیز 

(( 27  )) ماما خاک  زک  زورما  تسا  يو  زوریف  نشج 

دنک رک  ار  کلف  شوگ  تینهت  سوک و  گناب 

شهگرد كاخ  هک  نآ  یسوم  دنزرف  نسحلاوب 

دنک رکیپ  رد  حور  یسیع  دننام  ار  هدرم 

ناهج رد  رصیق  ناقاخ و  رگا  دنیامرف  مکح 

دنک رصیق  رب  ناقاخ و  رب  مکح  وا  بجاح 

(( 28 ))

هیریدغ

ار وت  نادزی  هتسارآ  ییوکین  ره  رد  هک  يا 

ار وت  نآ  ای  ار  وت  نیا  میوگ  هچ  دوخ , يراد  هلمج 

تشهب روح  اب  زابنا  یمه  تنادزی  هدرک 

ار وت  نادنچدص  هدیشخب  ار , روح  دشخب  هچنآ  و 

زانب تناوضر  هدرورپ  نتشیوخ  رانک  رد 

ار وت  ناملغ  رب  روح و  رب  اورنامرفدنک  ات 

فلز
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تسا هتخیگنا  اه  هلیح  سپ  ناز  وت  رارط 

ار وت  ناوضر  زا  هدیدزد  لیح  نوسفا و  هبات 

دلخ ناوضر  رگد  راب  ار  وت  رم  دباین  ان 

ار وت  ناهنپ  دنک  دوخ  نیچ  دنبردنا و  مد  ره 

نم ناوضر و  ار  وت  رم  دباین  ششوک  همه  اب 

ار وت  نادزی  تجح  حدم  رف  زا  متفای 

حیدم يراگنب  وچ  سک  نآ  نسحلاوب  نادزی  ریش 

ار وت  ناوید  رتفد و  زارط  ددرگ  کلف  هن 

ریدغ ردناک  يا  یتسه  کلم  ناطلس  نیهم  يا 

ار وت  ناطلس  دیس و  یتیگ  ود  ره  رب  قح  هدرک 

لزا زا  نادزی  داد  ناکما  فیرشت  ار  وت  رم 

ار وت  ناکما  ملاع  زارط  بیزدنک و  ات 

تسوت هب  مئاق  ام  تاذ  نادزی ,  هب  مئاق  وت  تاذ 

ار وت  ناج  مسج و  سفن و  لقع و  دنا  تاذ  هولج 

رگد یعبط  رگید و  ینابز  دیاب  ارمرم 

ار وت  ناوخ  تحدم  تسا  هتسیاش  هک  نانوچ  موش  ات 

نینچ نیا  ینایب  اب  نینچ و  نیا  ینابز  اب 

ار وت  نایاش  یتحدم  ندورس  دیاشاجک  دوخ 

دیما تسد  تنماد  رد  یتسار  زا  مدز  کن 

ار وت  ناماد  رد  تسد  دز  یتسار  زک  نآ  خرف 
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(( 29 ))

 ( (ع ریما تبقنم  ریدغ و  تینهت 

 ( ش 1350 ه .  و : ق -  1310 ه .  يدنجریب ت :  یتیآ  ) 

 – زان هب  یتخوس  مه  مفطل و  هب  یتخاونب 

زادگناج وت  زان  رورپحوروت و  فطل 

تشگنرب تفر و  لد  وت  فلز  جنکش  ردنا 

زارد سب  رود و  یسب  هار  دوب و  هتسخوک 

شمزانب تتسم  سگرن  هب  نیرفآ  يا 

زاتکرت هب  یناهج  تفرگ  هگن  کی  زک 

لد راصح  ناریو  وت  مشچ  زاتکرت  زا 

زان هاپس  يو  رد  هتخیر  بارخ و  يرهش 

دیع حبص  تسا و  طاشن  زور  هک  ایب  یقاس 

زاس همغن  دیهان  ردنا و  صقر  هب  نودرگ 

دلخ غاب  دناشف ز  کشم  بالگ و  ناوضر 

دش تسار  هک  یلفحمرب 
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زاجح رد  زورما 

رما ذوفن  دبای  هک  هداتسیا  لیربج 

زاب هدرک  شخب  ناج  بل  یفطصم  هبطخ  رد 

کلف یسرک  يوس  هب  رس  هدیشک  ربنم 

زاهج زا  ربنم  نانچ  دوب  هک  بجعلب  نیا  و 

ياشگ رپ  لاب و  نیشن  هردس  زابهاش  يا 

زابهاش ياج  دزس  هاش  تسدو  شود  رب 

نامسآ رد  یهام  وچ  تساوخ  شیوخ  ناهرب 

زارف نآ  رب  شدنرگن  ات  دنلب  شدرک 

دوب هتفهن  ملاع  لد  رد  هک  ار  زار  نآ 

زار فشک  دومنب  لد و  زا  هدقع  تشادرب 

مکیلو اذه  شدیرگنب :  هک  نیا  تفگ 

زاب دینک  تریصب ,  مشچ  هکرگا  دیراد 

نم ياعدم  مه  هدمآ  نم  تجح  مه 

زاین یب  وت  نسح  يوعد  تسا  تجح  زا 

تسا هر  یسب  تقیقح  هب  ات  زاجم  نیب 

زایتما دیشروخ  وچ  تسا  لطابز  ار  قح 

مخ ریدغ  رد  یلع  نایعیش  زورما 

زارفرس دنورس  وچ  يور و  هتفکش  لگ  نوچ 

تینهت ماگنه  هب  رازه  نسوس و  نوچ 
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زارط نخس  ناسح  رتسگ و  حیدم  ناملس 

یلع یضترم  ای  هیالولا  بحاص  ای 

زامن رد  شیورد  بناج  فطل  هدرک  يا 

یتیآ هدنب  مرک  دیما  رب  هداهنب 

زاین خر  تلالجو  هاج  ناتسآ  رب 

(( 30 ))

ریدغ دیعس  دیع 

 ( ش 1356 ه .  و : ش -   . 1262 ه یناسارخ ت :  یموجن  ) 

يرونخس اب  لد  مغ  يرب  یم  هک  نآ  يا 

يربلد نییآ  هب  وت  يز  داش  زیخرب و 

يرذآ ربا  زا  هدش  ناتسوب  هک  اریز 

يربنع ناحیر  قیاقش و  لگ  زا  رپ 

ریرح زا  شرف  نمچ  غاب و  تسا  هدش  ییوگ 

راترات هتشگ  ام  ربلد  فلز  وچ  لبنس 

رامخ شا  هناتسم  هدید  تسا  هدش  سگرن 

راقع زا  رپ  قیاقش  ماج  ربا , ضیف  زا 

راتخاف تسوکوک  هلان  هب  لگ  خاش  رب 

ریفص لگ  قشع  زا  دشک  یم  غاب  هب  لبلب 

نکش زا  رپ  یلیل  هرط  وچ  هدش  وژان 

نهریپ تسا  هدیرد  قشع ,  روش  هچنغ ز 
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نوران رتچ , وا  رس  رب  تسا  هتخارفا 

رد
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نمجنا دندرک  همه  نالبلب  غاب 

ریثا دبنگ  ات  همه  ناشدورس ,  هتفر 

تساهرابیوج بل  هب  نرتسن  هولج  رد 

تساهراذعلگ نهد  نوچ  هتفکش  هچنغ 

تساهراعش سگرن  لگ  بل  رب  قوش  زا 

تساهراقع زا  رپ  هتفرگ و  فک  هب  رغاس 

ریرس نمد  تشد و  هب  تسا  هدنکف  هلال 

ناجو سنا  مشچ  تخر  غورف  زا  نشور  يا 

نامز ورسخ  نیقی  کلم  رایرهش  ياو 

نابرهم رای  يا  نم و  هدید  رون  يا 

ناه زیرب  مقشع  رغاس  هب  یم  زیخرب و 

ریدغ مخ  زا  موش  هداب  تسم  زورماک 

مارکلاوذ نامرف  هب  ریدغ  يداو  رد 

مانا هش  دزن  هب  یحو  نیما  دمآ 

مارتحا تایحت و  مالس و  زا  سپ  اتفگ 

ماع صاخ و  هب  تبحم  هار  نک ز  غالبا 

ریما ناهج  قلخ  هب  تسا  یلع  وت  دعب  زک 

ادخ ربمغیپ  هتفگ  هب  سپس  تما 

اپب يربنم  رتش  زاهج  زا  دندرک 

امس شا  هیاپ  نیمک  تشگ  هک  يربنم  نآ 
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ایض دوخ  راونا  هداد ز  هک  يربنم  نآ 

رینم هم  نارازه  رهم و  رازه  دص  رب 

داهن مدق  نوچ  نید  هش  نآ  ربنم  جوا  رب 

داتف وا  هزرل  نود  قفانم  رکیپ  رب 

داد هر و  زا  نخس  هب  بل  دوشگ  هگناو 

داد ماع  صاخ و  همه  هب  ربخ  شتلحر  زاو 

ریزگان تفر  ناهج  مدیاب ز  هک  ینعی 

نم ياه  هتفگ  همه  دیونشب  دومرف 

ننملاوذ يوس  نم  نتفر  تقو  هتشگ  نوچ 

نتشیوخ تناما ز  ود  نونک  متشاذگب 

نم ره ز  هب  کسمت  هک  نآ  دیوجب  ود  نیز 

ریگتسد رای و  شنم  رشح  زور  هب  مشاب 

اج هب  دوخ  دعب  مهن  هک  یتناما  ود  نآ 

ارم دوب  ناج  نوچ  هک  تسا  ترتعو  نآرق 

ادج مه  ددرگن ز  ود  نیا  رشح  زور  ات 

افج سک  چیه  دنکن  نم  تیب  لها  رب 

ریقح درمشن  نامز  چیه  هب  ار  ود  نیا  سک 

تسکش ناگرابمتس  تشپ  هک  اه  هتفگ  نیز 

بلق هب  دوب و  ریت  هک  یتفگ 
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تسشن ودع 

تسب هلیح  ریوزت و  هر  نید  نانمشد  رب 

تسد يور  هب  ار  یلع  تفرگ  یبن  هگنآ 

ریپ ناوج و  زا  همه  قلخ  مشچ  شیپ  رد 

یلو منم  سک  ره  هب  هورگ  يا  دومرف 

یلع ناهج  رد  شدوب  یلو  نم  دعب  زا 

یلبادخزا تسه  نم و  زا  تسین  مکح  نیا 

یلج قلاخ  زا  لزان  تسا  هدش  کنیاک 

ریصب رتانیب و  همه  زا  تسا  یلع  اریز 

نم ناج  وچ  دشاب  هبترم  هب  یلع  برای 

نم نابز  زا  همه  قلخ  هب  نخس  دیوگ 

نم نایع  ناهن و  زار  دوب ز  هگآ 

نم نانج  رد  هدب  ياج  وت  وا  بابحا 

ریعس يداو  يوس  هب  ربب  وا  يادعا 

زاین یب  یح  يا  ملاع و  ود  قلاخ  يا 

زاس زوس و  هب  متفگب  دوب  هچنآ  ره  مزال 

زاجحورسخ نآ  هبطخ  هک  نوچ  متخ  دش 

زامن قح  هاگرد  هب  درب  دورف و  دمآ 

: ریهش هش  نآ  نالک  درخ و  هب  سپس  اتفگ 

ناجو سنا  هاش  نآ  یلع  تمدخ  دنیاک 
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ناش زع و  هب  ار  وا  همه  تینهت  دنیوگ 

نامز نآ  رد  تعیب  همه  ناتسود  دندرک 

نابز دص  هب  ار  یلع  داب  هدژم  دنداد 

ریشب هدومرف  داش ز  هلمج  دنتشگ 

نید رایرهش  یلع  يوربآ  هب  برای 

نیسپاو زور  رد  همه  ام  مرج  رذگب ز 

نیبج ترد  كاخ  هب  میهن  یم  هک  ار  ام 

نیمغ لد  راتفرگ و  رشح  زور  دنسپم 

ریسادوب تقشع  هب  هک  نآ  یموجن  هصاخ 

(( 31 ))

ریدغ دیعس  دیع 

نییآ تشهب  دیدرگ  ناج ,  کلم  هک  زیخرب 

نیذآ لگ  هلال و  زا  ناتسب ,  ره  هب  دنتسب 

نیگمغرگد تسین  سک  نارای ,  همه  دنداش 

نیب تقیقح  مشچ  اب  ناونع ,  دص  ود  هب  رگنب 

نیدرورف هم  دمآ  نید ,  غاب  هب  هار  زک 

ینامیلس رف  اب  یسیقلب ,  هولج  اب 

يزوریف هب  هاگرخ  دز , ناتسب  هب  زورون 

يزورهب تهزن و  اب  وسره , اول  تشارفا 

نوچ ار , لگابص  داب  دش 
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يزویرد هب  هدنب 

يزورون همغن  اب  دمآ , لگ  رب  لبلب 

يزومآ مغ  نییآ  مه ,  رب  نزب  زیخرب و 

یناماس ورس  یب  زا  مدکی ,  ناهرب  ار  لد 

دمآروس یپ  زا  روس  متام ,  ام  لد  زا  تفر 

دمآرورس ماگنه  مغ ,  نامز  تشگ  یط 

دمآرون یپ  زا  رون  يداش ,  یپ  يداش ز 

دمآروضح هب  ار  ام  وس , ره  زا  برط  شیع و 

دمآ روهظ  هب  نونکا  یگنر ,  يرجش  ره  زا 

ینامهم هب  دنتفر  لبلب ,  لگ و  غاب  رد 

دشدلخم دلخ  نوچ  نید ,  ناهج  زورما 

دش ددجم  قلخ  رب  يدنوادخ ,  نییآ 

دشدیشم مالسا  مکحم ,  رگد  تشگ  نید 

دش  ( (ص دمحم هب  لزان  قح ,  رما  هب  لیربج 

دش دیؤم  زورما  یلاع ,  یلع  ینعی 

یناطلس دنسم  رب  سپ ,  نیز  دهد  هیکت  ات 

ردیح مما  هاش  نآ  و  نید ,  رهپس  رهم  نآ 

ربهر ناهج  قلخ  رب  رسکی , دوب  هک  سک  نآ 

رورس نامجع  رب  مه  ربهر , نابرع  رب  مه 

رسکی نوگن  دیدرگ  اهتب , مرح  قاط  زا 
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ربمغیپ هناش  رب  وا , يداهن  ياپ  نوچ 

ینادزی هناخ  رد  قح ,  لوسر  رما  اب 

ناج سنا و  هیامرس  ترهم ,  دوب  هک  نآ  يا 

نامرد دوش  درد  ره  تفطل ,  رظن  کی  زا 

ناسآ ام  لکشم  ره  ددرگ , ناهج  ود  رد  ات 

ناسحا زا  يرد  اشگب  تنابحم ,  يور  رب 

ناماس ورس  هب  يزور  رس , نیا  دسر  زاب  ات 

ینامحررهظم يا  نک ,  یموجن  هب  یفطل 

(( 32 ))

ریدغ دیعس  دیع 

زوریف علاط  يا  نم ,  رهچیرپ  رای  يا 

زوس مغ  هداب  ارم  رآ  ریدغ  مخ  زا 

زورون هدرپ  زا  يا  همغن  نزب  آزاب و 

زورفارب هام  نوچ  هرهچ  ایب  هداب  زا 

رسارس قلخ  لد  داشدوب  زورماک 

مریدغ يابهص  تسم ز  نم  هک  زورما 

مریفس تسا  هدیسر  توهال  ملاع  زا 

مریشب يارآ  لد  ماغیپ  شوهدم ز 

مریرس كالفا  هش  نآ  هتفیش  نم 

نآ
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روای یماح و  ارو  دوب  ادخ  هک  سک 

مقاله قشع  هر  ناتسم  یقاس  يا 

مخ نآ  زا  راشرس  هداب  هدب  زیخرب و 

 : منرت هب  شضیف  هتشگ ز  ناهج  زورماک 

مکیلع تممتا  مکنید  مکل  مویلا 

رواد ترضح  ام  یتسم  نیا  زا  تسا  یضار 

دش نیمز  يوسادخ  نامرف  هب  لیربج 

دش نیرب  شرع  کلف و  ات  فعش  ياوآ 

دش نیرق  دنوادخ  تسد  اب  همه  تسد 

دش نیمغ  مصخ  لد  داش و  همه  بابحا 

ربمیپ ياج  رب  تسشنب  یلع  هک  اریز 

دنیوپن قاشع  هر  زج  یهر  هک  نانآ 

دنیوجن رهم  رهگ  زج  مرک  رحب  زا 

دنیوگن لاوحا  همه  رد  یلع  رکذ  زج 

دنیوشب تسد  اج  همه  زا  لیلخ  دننام 

رذآ بناج  مدق  دنراذگ  كاب  یب 

مرادن شیدنادب  يادعا  میب ز  نم 

مرادن شیوخ  لد  هب  اناج  وت  رهم  زج 

مرادن شیب  مک و  هودنا  وت  فطل  اب 

مرادن شیوشت  مغ و  خزود  تنج و  زا 
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رثوک یقاس  يا  دوب  سب  ارم  وت  بح 

(( 33 ))

مخ ریدغ  دیع 

 ( 1339 ه ش دمرس و : قداص  ) 

دمآ ریذن  دمآ و  ریشب  رازه  رگا 

دمآ ریظن  یب  لثم و  یب  هک  تسا  دمحم 

لسر متخ  تفاتب  تلاسر  نامسآ  ز 

دمآ رینم  شتعلط  زا  تلدعم  خرچ  هک 

دنتسب ورف  مد  مرش  زا  هصقان  لوقع 

دمآ ریلد  نخس  رد  لک  لماک و  لقع  هک 

داتفا تسکش  منص  رد  يدمص  تردق  هب 

دمآ ریدق  دحاو  تنطلس  رود  هک 

نیمز طیسب  زا  داتفا  رب  ملظ  طاسب 

دمآ ریرس  رب  وچ  یهلا  لدع  ریشب 

داد تعیب  تسد  هک  ییادخ  درم  تسخن 

دمآ ریهظاسم  حابص و  هب  ار  لوسر 

دوب تیالو  بحاص  ادخ  یلو  یلع 

دمآ ریصن  رصان و  قح  ترصن  رهب  هک 

دوب یسوم  ریزو  نوراه  هک  هباثم  نادب 

دمآ ریزو  دمآ و  لوسر  نیعم  یلع 
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دش تیالو  هش  نامیپ ,  تمدخ  ساپ  هب 

دمآ ریدغ  مخ  زا  الو  ماج  تسم  هک 

لضف مالسا  تمدخ  هب  یلع 
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تشاد تقبس 

دمآ ریزگان  هنیرید  تمدخ  ساپ  هک 

دوب تما  رابک  زا  رغص  زور  یلع ز 

دمآ ریغص  هم  لاس و  رمش  رد  هچ  رگا 

ار ام  یتمکح  تخومآ  یلع  تیاصو 

دمآ ریذپلد  ماوقا  تموکح  رب  هک 

تسا ینادرم  بیصن  تلم  ییاوشیپ  هک 

دمآریپ ناوج و  رب  ناشتمدخ  قبس  هک 

یلو یلع  سفن  کی  دشن  سفن  ریسا 

دمآ ریما  نینمؤم  رب  هک  ریسا  دشن 

! اجک سفن  ریسا  اجک و  قلخ  ریما 

دمآ ریز  هب  رس  هک  ره  دشن  دنلبرس  هک 

لاملا تیب  یقح ز  لطاب  هب  دادن  یلع 

دمآ ریبخ  ادخ  باتک  باسح و  زا  هک 

دزیخرب ریس  هک  ییاذغ  دروخن  یلع 

دمآ ریس  مین  هک  نآ  دروخ  ریس  هک  رگم 

رقف تلود  نمی  هب  الا  دشن  ینغ  یلع 

دمآ ریقف  يرادفرط  هب  شتلود  هک 

دشن ملظ  ریقح  دیشکن و  متس  یلع 

دمآ ریقح  شرب  ملاظ  هک  ریقح  دشن 
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دیسرت یم  تخس  قلخ  هملظم  یلع ز 

دمآ ریگتخس  قلخ  هملظم  هب  قح  هک 

يو ربهر  هک  یتلم  نآ  رب  داب  دورد 

دمآ ریطخ  نینچ  ماقم و  دنلب  نینچ 

تسار ام  یبهذم  دیع  نیمه  هن  مخ  ریدغ 

دمآ ریدغ  رد  زین  ام  یلم  دیع  هک 

(( 34 ))

تخیرگب مجع  زا  بصاغ  یلع  لآ  رهم  هب 

دمآ ریگتسد  هک  وش  یلع  یتسود  هب 

شخیرات شقن  هک  ناریا  رب  داب  دورد 

دمآ ریمض  ره  شقن  یلع  لآ  رهم  ز 

یلع ماقتنا  هک  ناریا  رب  داب  دورد 

دمآ ریش  ماک  هب  تفرگب و  ناهبور  ز 

دمرس نوچ  تفگن  سک  یلع  حدم  هب  نخس 

دمآ ریبد  هدنیارس و  رازه  رگا 

(( 35 ))

ریدغ دیعس  دیع 

 ( ش 1349 ه .  و : ش -  1271 ه .  یناشاک ت :  یشنم  یلعنیسح  ) 

ریدغ دیعس  دیع  داب , هدنخرف  خرف و 

ریذپلد كرابم و  نوزف ,  دح  زا  دشاب  هک 
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ریدق یح  مکح  هب  كاپ ,  نادزی  رما  هب 

یلع تخاس  نینچ ,  يزور  هب  یبن 
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ریما ار 

تانمؤم هرمز  هب  نینمؤم  هلمج  هب 

لوزن ربمیپ  درک  ریدغ  مخ  هب  هک  نوچ 

لوبق مشچ  هب  کلف  دیشک , شمودق  درگ 

لوزیال دمص  زو  لزی ,  مل  دحا  زا 

لوسر دزن  لوسر ,  دش , لیربج  ترضح 

تالص مالس و  ودب  دناسر  قح  زا  تسخن 

مایپ نیا  دناسر  زاب  تالص ,  مالس و  زا  سپ 

مانا لوسر  يا  هک  مما ,  ماما  يا  هک 

ماع صاخ و  رب  کیلا  لزنا  ام  غلب 

مامتان یتلاسر  يا  هدومنب  هن  رگ  و 

تاثداح همه  زا  تسوت  رادهگن  قح  هک 

بانجالاو هم  يو  بسن ,  یلاع  هش  يا 

باطخ تیوس  هب  نینچ  ما ,  هدروآ  دزیا  ز 

باشو خیش  رضحم  هب  نز ,  درم و  رب  رد  هک 

بانم بیان  شیوخ  ز  يامن ,  ار  یلع  زیخ و 

تالکشم شیاشگ  تسوا  تسد  رب  هتسب  هک 

ریصنار ادخ  نید  تسه  هک  نآ  دوب  یلع 

ریهظو رای  وت  رهب  تسه  هک  نآ  دوب  یلع 

ریظن هیبش و  چیه  تانکمم  زا  درادن 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


ریبخوا نوچ  وت  زا  سپ  نید  ماکحا  هب  تسین 

تابجاو ننس و  رب  تسرتاناد  همه  زا 

یتسالوا فرشا و  وت  دعب  زک  تسا  یلع 

یتسالاو یلو  تانئاک  همه  رب 

یتساکو يدوزف  كرش  دیحوت و  هب  هک  نآ 

یتسایشا همه  رد  وا  رهم  يو و  نیک 

تارف بذع  اذه  جاجا ,  حلم  اذه 

دوب رای  ار  وت  رم  هک  سب  دوب و  یلع  نیمه 

دوب راکددم  رای و  دربن  مزر و  زور  هب 

دوب رایسب  ششوک  مادم  شنید  راک  هب 

دوب راجف  عماق  تشگ ,  رافک  لتاق 

تاصعو تاغط  زا  نت  دنکف  يراوخ  كاخ  هب 

تسد هب  ار  یلع  تسد  لسر  متخ  تفرگ 

تسپو الاب  همه  رب  دش  روهشم  هک  نانچ 

تسرپ نادزی  هش  نآ  یلج  توص  هب  تفگ 

تسه هک  ره  رب  ریما  نم  دعب  زا  تسا  یلع 

تالولاریخ تسا  یلع  ریمالا  معن  تسا  یلع 

بحم
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داب راداد  رواد و  بیبح  ار  وا 

داب راهق  دزیا  ودع  ار  وا  يودع 

داب راکددم  رای و  يادخ ,  ار  وا  روای 

داب راوخ  ناهج  ود  رد  قح  دزن  وا  لذاخ 

تاملسم زا  دوب  ای  نیملسم  زا  رگ  تسه 

لاثتما قح  لاثم  درک  وچ  مرکا  لوسر 

لالج تاحبس  زا  دیسر  تزع  باطخ 

لامک دح  کنیا  تفای  مالسا  نید  هک 

لاملاب نیملسم  هب  مامت  دش  نم  تمعن 

تافصلا لیمج  تاذ  تسا  یضار  لمع  نیا  زا 

ماقم یلاع  یلع  نید  کلم  کلم  يا 

مانالاریخ یصو  هتخاس  ار  وت  قح  هک 

ماشو حبص  ره  وت  حدم  دنک , یشنم  قطنم 

مادم نک  رظن  وا  رب  مرک  فطل و  مشچ  هب 

تائیس زا  ار  وا  نارگ  يراب  تسه  هک 

وت مان  اج  هب  داب  ياج ,  هب  ات  دوب  ناهج 

وت مار  دبا  هب  ات  داب , مایا  نسوت 

وت ماب  ربز  رب  دننز , تیالو  سوک 

وت ماش  وت و  حبص  وت , هاوخلد  هب  داب 

تادغلا معن  کی  نا  ءاسملا و  ریخ  کی  نیا 
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(( 36 ))

تسود شاب  ار  یلع  وگ  دشاب  تسود  ار  ام  هک  ره 

 . 1371 ه و :  - 1393 تلاح ت :  مساقلاوبا  ) 

 ( ش

راگزور رود  يراد ز  یک  هب  ات  ردارب  يا 

راب رابدا , زا  لد  رب  بات و  شیوشت  زا  نت  رد 

تسا ماوت  مه  اب  هک  نک  مک  بعت  تقو  رد  هوکش 

رام جنگ و  تحارو ,  جنر  ابیز , تشز و  وراد , درد و 

هاوخم ندرک  افو  مسر  افو  یب  ناهج  زا 

رادم نداد  رمث  مشچ  رمث  یب  تخرد  زو 

نمچ نیز  قلعت  ناماد  دیچرب  یسک  ره 

رانک رب  دنام  ورس  نوچمه  هنتف  مومس  زا 

یمرخ دریگب  تناج  نشلگ  یهاوخ  هک  رگ 

رآرب نب  زا  ار  زآ  يوه و  راخ  سخ و  ور 

نامسآ ياضق  زا  یجنرب  رگ  ینام  هجنر 

راگدرک ياضر  زج  یهاوخن  رگ  یشاب  داش 

تسا یتمه  یب  زا  ندرک  تلزع  جنک  ردنا  ياج 

زا نایکام 
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رارقدریگ یم  هناخ  رد  يرپ  یب 

؟  نایم زا  دزیرگ  یک  تقیقح  نادیم  درم 

؟ رانک رب  دتفارد  یک  تبحم  يایرد  قرغ 

هار جنر  زا  سرتم  ییوپ ,  یم  رهم  قیرط  ات 

رامخزا شیدنیم  یشون  یم  قشع  بارش  ات 

؟  نیمغ لد  یتسه  هچ  زا  تسا  طاشن  قشع و  تبون 

راوگوس یتسه  هچ  زا  تسا  رورس  روس و  تصرف 

نارماک یشاب  هک  هب  نآ  تشذگ  یماکان  زور 

راوخداش یشاب  هک  هب  نآ  تشذگ  يداشان  تقو 

لدگنت یشاب  هچنغ  نوچ  ناتسلگ  نیا  رد  هچ  زا 

؟ رادغاد ینام  هلال  نوچ  ناتسوب  نیا  رد  هچ  زو 

دنبیاپ يداش  هب  يزور  نینچ  رد  یشابن  رگ 

راهبرد دوخ  زا  تسا  دیمون  هک  یکشخ  هخاش 

نیتسا دیاینرد ز  قح  نمشد  تسد  هک  ات 

راگدرک تسد  زورما  نیتسآ  زا  نورب  دش 

دنا هتفگ  شتاذ  فصو  ردنا  هک  یهاش  نآ  دمآ 

راقفلاوذ الا  فیسال  یلع  الا  یتفال 

لوسر رهص  فجن ,  هاش  قح ,  ریش  قلطم ,  حور 

راقو هوک  مرک ,  ناک  نید ,  لصا  نامیا ,  نیع 

قوش ياپ  تردق ,  تسد  شنیب ,  ناج  شناد ,  مسج 
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راختفا ناور   , یتخبشوخ حور  علاط ,  يور 

لامک ناوید  لضف ,  باتک  تمکح ,  رتفد 

رادتقا نامسآ  تکوش ,  زع و  باتفآ 

تهج شش  سح و  جنپ  حور و  هس  غاب  هویم 

راهچو تفه  رورس  ملاع ,  ود  رادرس  هکی 

نابغاب ار  قح  غاب  هاگیاپ و  ار  نید  خاک 

رایرهش ار  لد  رهش  هاشداپ و  ار  ناج  کلم 

باقن ار  تمحز  يور  باتک و  ار  تمحر  سرد 

رارشار شنیب  عمش  بارش و  ار  شناد  ماج 

ناوت ار  ناناوتان  دیما و  ار  نادیماان 

رارق ار  نارارق  یب  بیکش و  ار  نابیکشان 

ردو ماب  ار  ناما  خاک  وا  لدع  تفالخ  رد 

راب گرب و  ار  مرک  خاش  وا  دوج  توتف  رد 

ار اطخ  تسد  دش  هک  يدنپ  وا  دنپ 
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دنبتسد

راوشوگار نخس  شوگ  دش  هک  يرد  وا  ظفل 

نیگمرش متاح  وچ  دص  شدوج  دزن  دشاب  هک  نآ 

راسمرش نامقلوچ  دص  شملع  شیپ  دشاب  هک  نآ  و 

وا ياوقت  شناد و  فصو  دش ز  زجاع  لقع 

رامش زادوب  نورب  نیا  باسح و  زادوب  نوزف  ناک 

دوب ربهر  یلع  نم  زا  دعب  هک  ربمغیپ  تفگ 

راگدرورپ تنس  ادخ و  نید  هر  رد 

تسود شاب  ار  یلع  وگ  دشاب  تسود  ار  ام  هک  ره 

رای شاب  ار  یلع  وگ  دشاب  رای  ار  ام  هک  ره 

هایسور یشابن  رشحم  رد  هک  یهاوخرا  تلاح 

راکشآو ناهن  رد  وش  یلع  رهم  زا  نشور 

(( 37 ))

ناسنا رهظم  نیهب  یلع 

 ( ش 1367 ه .  و : ش -  1283 ه .  رایرهش ت :  نیسح  دمحم  ) 

یمه هن  دنام و  یمغ  هن  مدرب  وت  مان  یلع  ای 

یما تنا و  یبءاب 

یمغ هن  هدوب ,  ملد  هب  یمه  هن  چیه  اییوگ 

یما تنا و  یبءاب 

تاهابمو يرخف  همه  نیا  تایح  گرم و  زا  هکوت 
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تاجاح هلبق  يا  یلع 

یمس هب  هدولاین  غیت  یقش  دزد  نآ  ییوگ 

یما تنا و  یبءاب 

تسا هدوبن  چیه  الب  تشد  هعجاف  نآ  ییوگ 

تسا هدوشگن  مغ  نیا  رد 

یمس هب  هدیشارخن  يدیهش  چیه  هنیس 

یما تنا و  یبءاب 

ناسنا رد  هدرک  متا  هجو  اب  هولج  رگا  قح 

ناسآ هن  تسا و  لهس  هن  ناک 

یمتا هجو  اب  هولج  نآ  وت  هک  قح  دوخ  هب 

یما تنا و  یبءاب 

لیزنت هبطخ و  نآ  مخ و  ریدغ  دیع  رکنم 

لیزازع تسا و  روک  رک و 

یمخ هچ  يریدغ و  هچ  دیع و  هچ  روک  رکاب و 

یما تنا و  یبءاب 

؟  تهافس هچ  تیالو !  وهس  رگا  مه  الوت  رد 

تهاقف مش  نیا  رب  فا 

 ! یمش هچ  یهقف و  هچ  لآ ,  یلع و  يالو  یب 

یما تنا و  یبءاب 

دوبمک هب  یناهج و  فیک  مک و  وت 
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ایند وت 

ایرث هب  ات  يرث  زا 

یمک هن  یفیک و  هن  چیه  رگد  تسا و  روش  رش و 

یما تنا و  یبءاب 

تسا متا  دوجوم  تیعمج و  عماج  یمدآ 

تسا معا  يانعم  هب  رگ 

یمعا يانعم  هب  ناسنا و  رهظم  نیهب  وت 

یما تنا و  یبءاب 

ملاع تقلخزا  ضرغ  لماک  مدآ  دوب  نوچ 

مدآ هیرذ  هب  سپ 

یمهم زیچ  دوبن  توبن  دهم  امش  زج 

یما تنا و  یبءاب 

مظعم تسا و  حدم  بجوتسم  هک  تسوت  قشاع 

مذ قحتسم  ترکنم 

یمذ هب  هن  یحدم  هب  هن  دزاین  هناگیب  وت  زو 

یما تنا و  یبءاب 

ناملسم راتسد  هحبس و  ادخ  ریش  يا  وت  یب 

ناطیش هچیزاب  هدش 

یمد هب  هتسب  ار  همه  اهرس  هک  هنیزوب  هچ  نیا 

یما تنا و  یبءاب 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند همه  رد  دنز  جوم  رگا  رفک  رکشل 

ایرد همه  نافوط  همه 

یمصا امص و  هرخص  نوچ  هک  وت  اب  دنک  هچ 

یما تنا و  یبءاب 

ناشفارز غیت  هعشعش  نآ  تمهاوخ  یلع  ای 

ناشفارس رفک  ودب  مه 

یمل هچ  هب  منادن  هدید ,  ناعمل  نیا  مدیاب 

یما تنا و  یبءاب 

(( 38 ))

مخ ریدغ  رد 

 - ( ینارهت 1293 لدشوخ  ) 

تفرگرب مخ  رس  زا  تشخ  یبن  مخ ,  ریدغ  رد 

تفرگرثوک یقاس  يالو  مخ  زا  تشخ 

یلب مخ  ریدغ  رد  تفالخ  رمخ  مخ  زا 

تفرگ رغاس  یفطصم  تسد  رثوک ز  یقاس 

ناشک یم  يوه  ياه و  زا  رک  تشگ  نودرگ  شوگ 

تفرگرد یتسم  زورما  یلع  بح  یم  زک 

راورامع دنک  ناملس  اپب  يروش  فرط  کی 

تفرگرذوب نوچ  دادقم  ار  هناخیم  فرط  کی 

نانمشد مغر  هب  دش  يداش  هاگ  ار  ناتسود 
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تفرگرب مغ  لد  ربنق ز  هجاوخ  یگجاوخ 

مصخ موؤشم  نآ  دزادنا  گنس  ماج ,  رب  ات  تساوخ 

تفرگرضخا مراط  زا  ادخ  شنارابگنس 

دوس هچ  یتسم  دب  ندنکفا ز  هنامیپ  رب  گنس 

تفرگردیح یفطصم  ياج  هک  نز  رس  رب  گنس 

تسشن دمحا  دنسم  رب  یضترم  يرآ  يرآ 

امنا زا  یتا  له  يرآ  يرآ 
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تفرگرسفا

لوسر ار  تلاسر  رما  دروآ  نایاپ  هب  ات 

تفرگرب غلب  غالبا  یپ  تمه  نماد 

زاجح هاش  نارتشا  زاهج  زا  ربنم  تخاس 

تفرگ ربنم  هشرع  رب  ناکم  ربنم  بحاص 

قلخ هب  ددرگ  نایع  مهیدیا  قوف  هّللادی  ات 

تفرگردفص ردیح  تسد  دروآ و  شیپ  تسد 

دورس لد  زا  بارت  تنک  ینتیل  ای  نامسآ 

تفرگ ربمغیپ  تسد  رب  اج  هک  مد  نآ  بارتوب 

تسوا يالوم  یلع  الوم  منم  ار  سک  ره  تفگ 

تفرگرورس ارم  وک  نآ  دوب  رورس  شردیح 

تسا یلع  نم  یصو  نید و  یضاق  نیشناج و 

تفرگرف نودرگ  هاش  نآ  يوزاب  تفگب و  نیا 

يادخ نید  یتشک  فلاخم  جاوما  نیب 

تفرگ ردیح  رگنل  اب  ینمیا  مطالت  زا 

مغ گنس  زا  رپ  هتسکشب  نم  عبط  يامه  دب 

تفرگرپ ینعم  جوا  يز  یلع  قشع  زا  زاب 

یضترم نادرم  هاش  حیدم  ضیف  زا  لدشوخ 

تفرگرسکی نخس  کلم  نابز ,  غیت  زا  یلاح 

(( 39 ))
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ریدغ دیع 

 ( ش 1344 ه .  و : ق -  1304 ه .  یناهفصا ت :  مرکم  ) 

نودرگ دبنگ  زا  یبن  عادو  جح  رد 

نویامه زور  نیمز  هب  دمآ  سدقلا  حور 

نوچیب قلاخ  زا  تینهت  لسر  متخ  رب 

نونکا هک  دروآ  دمآ و  ریدغ  زور  رد 

لمعا کبر  نم  لزنا  امب  غلب و 

دمحا يوس  دمآ  دحا  يادخ  نامرف 

دیؤم دبع  يا  هدنبیز و  هدنب  ياک 

ددجم رما  تمنک  تفالخ  رما  رد 

دکؤم غیلری  وت  زورما  يرب  دیاب 

لجعم غیلبت  وت  زورما  ینک  دیاب 

سانخ هسوسو  دنک  هک  ناز  نکم  هشیدنا 

سانلا نم  هّللا  کمصعی  یلع  باب  رد 

سانشن هب  زورما  شیناسانشب  دیاب 

ساملا هقح  زا  ینکشب  فزخ  رازاب 

للدم تفگ  قح  هک  هنوگ  نآ  ینک  ار  قح 

ییوپن دوصقم  هر  نیا  رگا  زورما 

ییوشن زورما  سخ  راخ و  رپ  هحفص  نیو 

ییوبن يریگن و  هزات  لگ  تسد  رب 
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ییوگن وت  ییوگب ,  هتفگ  ادخ  هچ  نآ  ای 

لصیف هتفایان  وت  تلاسر ز  غیلبت 

اپ رب 
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ربمیپ رما  زا  رتش  زاهج  ز 

ربنم هب  تفر  یبن  اج و  نآ  يربنم  دش 

رگانث تشگ  ادخ  لیلهت  هب  دمح و  رب 

رتهم رتهک و  زا  هدمآ  درگ  همه  مدرم 

لوا رداص  زا  دوش  رداص  هچ  هک  نآ  ات 

احطب دیس  یلع  دنبرمک  تفرگب 

الاب هب  تفر  ادخ  تسد  یبن  تسد  زا 

ادیوه هدرک  ادخ  رس  ادخ  قلخ  رب 

العا هب  تفر  یلع  وچ  یلاع  هبتر  زا 

لفسا هچ  العا و  هچ ز  یلوا  همه  رب  دش 

مدرم هب  درک  نخس  يور  لسر  متخ  سپ 

؟  مکنم یلوا  مکب  تسل  له  هک :  گناب  دز 

مسبت قوش و  فعش و  اب  یلب ,  دنتفگ :

ملکت درک  رگد  راب  یبن  هاگ  نآ  و 

لوطم تانایب  درک  یلع  فصو  رد 

لیابق بارعا و  نز و  درم و  هقرف ز  ياک 

لزان هدش  یهلا  کیپ  نم  هب  زورما 

لزنم هب  شمناسرب  ار  نارگ  راب  نیا 

لصا هدش و  قح  قح ,  هب  دیشاب  همه  دهاش 

لوحم تشگ  یلع  هب  تفالخ  هک  ینعی 
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تسا یلوا  نم  سفنوارب  هک  یسیفن  سفنره 

تسالومودیس شا  یلع  شصیخش  صخش  نیا 

تسالوت تسد  ار  همه  شکاپ  نماد  رب 

تسا یلاعت  دنوادخ  لوق  یلع  قح  رد 

لمکا دش  زورما  لماک و  امش  نید  دب 

مدناشنب تفالخ  هب  ار  یلع  زورما 

مدناشکب نالطب  طخ  لطاب  هشقن  رب 

مدناشفب تیالو  مخت  نیمز  حطس  رب 

مدناشچب ملاع  همه  قاذم  هب  يدهش 

لظنح  , هقئاذ کی  هب  دهش و  یکی ,  ماک  رب 

راکددم شاب  یلع  راک  ددم  هب  بر  ای 

رازآ دنک  ار  یلع  هک  ار  نآ  نک  رازآ 

راوخ نکب  راوخ  دنکب  ار  یلع  هک  سک  ره 

رادهگن شاب  اج  همه  رد  ارم  مع  نب 

لمجموت رما  دهن  هک  سک  نآ  نک  لوذخم 

كالول دیس  نیمز  هب  ربنم  وچ ز  دمآ 

كالفا هب  داتفا  هلغلغ  نیمز  روش  زا 

انعمس و هک  ار  یلع  دنتفگ 
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كانعطا

كایا هایا و  رکشن  اندیس  ای 

لبقتن دق  انب  ءاج  ام  کقح  یف 

یهلا رارسا  نزخم  فجن  هاش  ای 

یهاش رسفا  ناهش  دنراد  وت  رف  زا 

یهانتمان دوب  وت  ياخس  يایرد 

یهانپ تسین  شاوت  يوک  زا  زج  هب  مرکم 

لح لد  لحنیال  هدقع  شینک  دهاوخ 

(( 40 ))

هیریدغ هدیصق 

 ( .ه ش 1352 يا و : هشمق  یهلا  ) 

ءانثلا هیحتلا و  هّللا  نم  هیلع  یضترم  یلع  ءایلوا  هاش  ترضح  حدم  رد 

اهناتساد قشع  زا  دیارس  لد  هدرپ  هب  مبیغ  شورس 

اهنامسآ راوناددرگن  نازورف  یلع  رهم  هب  زج  هک 

ییادخ هولج  شتعلط  وچ  ییابرلد  هام  وا  نسح  وچ 

اهناتسوب هب  یمشچ  هدیدن  ییافص  اب  ورس  شتماق  وچ 

شروهط هداب  زا  دشونب  شرون  رهم  دتفا ز  لد  ره  هب 

اهناور نت و  درجمدوش  شروضح  رثوک  زا  یماج  هب 

شنآ وچ  دص  ورمع و  ندنکف  شنانس ,  يورین  هدینش 

اهناکمال کلم  روشک  هب  شناور  تردق  يا  هدیدن 
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وا تسا  رد  یبن  ملع  رهش  هب  وا , تسا  روشک  هاش  ناج  کلم  هب 

اهناهج شا  هولج  کی  جارخ  وا , تسارهوگ  كاپ  قح  جنگ  هب 

متاخ یصو  دزیا  رما  هب  مدآ  ياعد  بیجم  قح  ز 

اهناج ناج  ناج  وا  يادف  ملاع ,  رون  هّللا و  غورف 

دزیا لامجلا  لک  دوهش  دزیا  لامکلا  نیع  روهظ 

اهناج مشچ  هب  ییامنادخ  دزیا  لالج  توطس  رهق و  هب 

ناحبس رسرس  نیا  تسیچ  هک  ناریح  تسا  یلع  راک  هب  درخ 

اهناشن ناشن  یب  نآ  زاوارد   , نادزی لاثم  یب  زا  یلاثم 

تسا مدآ  حور  ملعم  وا , تسا  مظعا  هّللا  هفیلخ 

اهناج سنا و  رب  قلطم  ماما  وا  تسا  ملاع  ناکاپ  ریما 

قلطم یلو  اهاط  نیعم  قح  رب  ماما  قطان  باتک 

اهناور نت و  رب  شتموکح  ققحم  ناهج  رب  شتفالخ 

ناکما ویدخ  دزیا  یلو  نامیا  ریما  یلاع  یلع 

اهنایب زا  رترب  شتلالج  ناحبس  یمس  دمحا  یصو 

ود دمرس  لامج  رب  شا  هدید  ود 
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دزیا نسح  تسم  شسگرن 

اهناوج دیس  شرهوگ  وددمحا  صن  هب  نایتشهب ر ا 

ملاع ریما  يا  فصو  هدرکن  تتافص  زا  کی  رازه 

اهنامسآ زا  یحو  هتشرف  رتفد , رازه  دتسرف  رگا 

یلاثم ار  لثمیب  تاذ  وت  یلازیال ,  دیشروخ  لظ  وت 

اهناتسوب هب  ناوضر  غاب  هب  یلاصو  هعرج  یقاس  وت 

ییایربک فصو  قلخت  ییادخ  تردق  رهوج  وت 

اهناش زع و  ردقدزس و  ار  وت  ییایض  لثم  رد  قح  رهم  ز 

رهاظ يدش و  نطاب  ریما  رداق  يادخ  زا  ریدغ  رد  وت 

اهنالف ین  هتسیاش  تساروترهطا  عرش  يرادجات  هک 

دبیزن هم  وت  زج  کلف  نیا  رب  دبیزن  هش  وت  زج  نید  کلم  هب 

اهنآ نیا و  تراخ  لگ و  ییوتدبیزن  هیس  لد  ره  هب  یهش 

ییادخان عرش  یتشک  هب  ییادخ ,  رتفد  لمسب  وت 

اهنابزرب وت  نسح  يانث  ییامنا  جات  هشنهش 

یماع صاخ و  هب  تمحر  ریشب  یماقم  یتا  له  ورسخ  وت 

اهناج هنشت  شخب و  ناقشاع  هب  یماجر  ای  قشع  رثوک  ز 

تلذ كاخ  هب  اهرس  دنکف  ترادبآ  ریشمش  هک  ییوت 

اهنامدود تخوس  ناکرشمز  ترادتقا  رهق و  شتآ  سب 

دمحا نیشناج  نوچ  وت  يدش  دزیا  مکح  هب  غلب  رما  ز 

اهنانج زا  یمورحم  ران  هب  دلخم  دسح  زا  تشگ  بیقر 
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یهاگن مرک  زا  نایعیش  هب  یهاشداپ  زازعا  رکش  هب 

اهنابساپ هب  هش  يا  نک  رظن  یهابت  نیدب  ار  ام  هاوخم 

یتافص هولج  هنیآ  وت  یتاذ  روهظ  راد  هدرپ  وت 

اهنامز شدرگ  زا  رتارف  یتاجن  ار  حون  یتشک  وت 

تمالک دحیب  تحاصف  تباتک  رتفد و  یمناوخ  وچ 

اهنامگ تهبش و  مدیادز  تمایپ  تفرعم  مدیازف 

نآرق تالمجم  رسفم  نامیا  باتک  شوخ  نآ  كرابت 

اهناد هتکن  لقع  شرخسم  نابحس  مشچ  رون  شتحاصف 

ییایلوا هاش  لد  لها  رب  ییاوشیپ  وت  نابوخ  لیخ  هب 

اهناغمرا تبیغ  زادرآ  هک  ییافطصم  جارعم  ضرغ ز 

دوش نشور  عمش  وچ  مناوخ  لیمک  زار  هک  یبش 
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مناور

اهناغف هلان و  مشک  لدز  مناشف  نوخ  هدید  زا  تقوش  ز 

تیانث لزا  هاگشیپ  هب  تیاعد  یمناوخ  رگا  حابص 

اهنایب نآ  زو  قیاقح  نآ  رد  تیافص  یمنیب  لد  مشچ  هب 

تمه یقت و  ملح و  دهز و  هب  تردق  اخس و  لقع و  ملع و  ز 

اهنامسآ رد  ین  نیمز  رد  هن  تلاثم  ناهج  مشچ  دیدن 

يدارم مجلم  نبا  روج  يداهن ز  رس  هگ  هدجس  هب 

اهنارگرس روجزا  یتسرب  يداشگرپ  سدق  نشلگ  هب 

هام زا  هب  ههبج  نآ  تفاکش  هاگان  هدادبآ  رهز  غیت  هب 

اهناغف نایسدق  زا  دمآرب  هّللا  هک  دز  دایرف  هتشرف 

تیوس هب  لد  مشچ  فرط  ره  تیوک ز  يادگ  یهلا )   ) منم

اهناج مسج  تلحر ز  تقو  هب  تیور  هب  رظن  کی  مدتفا  هک 

مه ار  هداتف  تقشع  يوک  هب  مهاش  وت  هدنب  میهلا 

اهناما مشتآز  تتبحم  مهانگ  رد  هقرغ  را  دشخب  هک 

(( 41 ))

هیریدغ

 ( ش 1356 ه .  اسر و : مساق  رتکد  )

دنز رغاس  نیمز  اب  بشما  هک  دهاوخ  نامسآ 

دنزرورپ ناج  زیگنا و  حور  يابهص  زا  یماج 

دنک رگید  هولج  بشما  هرهچلگ  یقاس 
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دنز رگید  هدرپ  بشما  همغن  شوخ  برطم 

نوگلین ناینرپ  نت  رب  هدیشوپ  نامسآ 

دنز رویز  تنیز و  ناسورع  نوچ  ار  نتشیوخ 

هام دزیوآ ز  شوگ  رب  نوگمیس  راوشوگ 

دنز رهوگ  زا  دیراورم و  رد و  زا  اه  هقلح 

نارتخا نایم  رد  هتسشن  شوخ  بشما  هام 

دنز رتخا  رب  هسوب  یهاگ  هداب  دشون  هاگ 

يرتشم نابوک  ياپ  ناشکهک و  ناشفا  تسد 

دنزرغاس رد  هداب  نیورپ  شوغآ  رد  هرهز 

نامسآ بشما  تسا  هتسب  دوخ  هب  رویز  همه  نیا 

دنزرثوک یقاس  تسد  یماج ز  رگم  ات 

تفگ تسیچ ؟  زا  طاشن  مزب و  نیا  متفگ  ار  نامسآ 

دنز رسرواخ  جرب  زا  باتفآ  ادرف  هک  نوچ 

ایبنا هاش  هک  تمدخ  منک  یمزب  نآ  رد  نم 

رس رب  تیالو  جات  ص )   ) یفطصم
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دنز ردیح 

جوم جوم  دزیخ  قلخ  ایرد  وچ  مخ  ریدغ  رد 

دنزرگنل دسر  اج  نآ  نوچ  كالول  یتشک 

يا هبطخ  (ص )  دمحم دناوخ  نارتشا  زاهج  رب 

دنزرکش رب  هنعط  توالح  ردناک  يا  هبطخ 

نم دعب  دیاب  هّللا ,  یلو  دشاب  یلع  نیاک 

دنز رسفا  شرس  رب  دنیشن  نید  ریرس  رب 

تسوا شالوم  نم  دعب  میوا  يالوم  نم  هک  ره 

دنزربهر نیا  هار  رد  مدق  دیاب  قح  درم 

يرد ار  نآ  یلع  نوچ  دشاب  هک  مرهش  نامه  نم 

دنزرد نیا  رب  هک  ره  دبای  ملع  رهش  هب  هر 

نیمز نوچ  دهاوخ  تسا  هداتفا  كاخ  رب  نامسآ 

دنز ربمغیپ  داماد  یلع  ياپ  رب  هسوب 

یفطصم زا  دعب  هک  قح  ار  نیما  لیربج  تفگ 

دنز ردفص  ردیح  مان  هب  یهاش  هکس 

دنکشب ناوضر  سودرف  قنور  شکاخ  هک  نآ 

دنزرضخا دبنگ  هن  رب  هیکت  شخاک  هک  نآ  و 

دنکفا نمشد  مادنا  رب  هزرل  شرهق  هک  نآ 

دنز ربیخ  هعلق  ردنا  شتآ  شمشخ  هک  نآ  و 

یلع راوازس  زج  تفالخ  گنروا  تسین 
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دنز رتمک  ادگ  وگ  یهاش  فال  ناطلس  شیپ 

تسا يا  هدندرگ  يا  هرذ  ره  اضف  رد  روحم  تسوا 

دنز روحم  نیا  درگ  رب  اه  هدندرگ  نیا  خرچ 

نیمز زا  ار  نارواد  طاسب  دنیچرب  خرچ 

دنز رواد  تیآ  نید ,  دنسم  رب  نوچ  هیکت 

لالج ردق و  زک  شاب  یهاش  رابرد  هدنب 

دنز رصیق  رب  هنعط  دشورف  ناقاخ  رب  زان 

دادماب ره  رد  هک  نیب  تیالو  هاش  مچرپ 

دنز ردنکسا  اراد و  مچرپ  رب  اه  هدنخ 

ایلوا هاش  حدم  اجک و  نم  رعش  عبط 

!؟ دنز رپ  دناوت  یک  اج  نآ  هشیدنا  ریاط 

لد هتسخ  نوچ  اسر  دیاسآ  شفطل  هانپ  رد 

دنز رشحم  نماد  رد  وا  ناماد  رب  تسد 

ریدغ هنحص 

ریذپلد ییادن  مخ  زا  دسر  یم 

ریشب اب  یناوراک  دمآ  هر  زک 

شورخ رد  مخ  ناوراک  يارد  زا 

ریفص رپ  یناهج  مخ  شورخ  زو 

زا ناشفا  تسد 
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نایکالفا طاشن 

ریپ انرب و  برط  زا  نابوک  ياپ 

تساپ ریز  ار  قح  هار  ناکلاس 

ریرح زا  نالیغم  راخ  رتمرن 

قح ياربک  هناخترافس  زا 

ریفس دش  لزان  همان  نویامه  اب 

شورس دمآ  ایربک  میرح  زا 

ریطخ يزار  زا  هدرپ  دیاشگ  ات 

ار مالسا  هنحص  نشور  درک 

ریدغ دیع  یخیرات  هنحص 

راپسهر دش  نوچ  هبعک  عادو  زا 

ریثک یعمج  اب  كالول  هجاوخ 

ایبنا هاش  هب  مخ  ریدغ  رد 

ریدق یح  زا  رداص  نامرف  تشگ 

مامت ار  تلاسر  نک  (ص )  دمحم ياک 

رینم ردب  زا  نشور  ار  اضف  نک 

راپس ار  تیالو  رما  یلع  رب 

ریرس جات و  هتسیاش  دوب  واک 

تخاس هدامآ  نارتشا  زاهج  زا 

ریمض نشور  ربمغیپ  يربنم 
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يادخ دمح  زا  سپ  ربنم  رب  دناوخ 

ریذپلد زغن و  اویش و  يا  هبطخ 

راگدرک یلو  دشاب  یلع  نیاک 

ریما یلوم و  قلخ  رب  نم  دعب 

امنهر ار  ناگتشگرس  وا  رون 

ریگتسد ار  ناگداتفا  وا  فطل 

لد رادیب  فراع و  ییاسراپ 

ریصب انیب و  اناد و  يربهر 

نابرهم ییاوشیپ  نافیعض  رب 

ریگتخس يریما  ناراکمتس  رب 

نارمکح ار  ردق  میلقا  تسوا 

ریبدرس ار  اضق  ناوید  تسوا 

نیرق یب  يراوسهش  تعاجش  رد 

ریظن یب  يرایرهش  تلادع  رد 

فطل يور  زک  ناگدازآ  ربهر 

ریسا ياپ  زا  دیاشگب  مغ  دنب 

ادگ شود  زا  دریگ  تلذ  راب 

ریقف يور  زا  دیوش  تنحم  درگ 

گرزب يرادرس  مزر  نونف  رد 

ریهش يداتسا  لضف  ماقم  رد 
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يادخ تسد  اب  دنداد  یگلمج 

ریبک زا  ریغص و  زا  تعیب  تسد 

جنسم زگره  یلع  اب  ار  یعدم 

( ریش ریش , نتشون  رد  دشاب  هچ  رگ  )

يوپم یهار  اسر  قح  ریسم  زج 

ریسم نیا  يراگتسر  هار  تسه 

تیالو نشج 

تسا تیالو  نشج  هک  هدژم  دیسر  مخ  زا 

تسا تیانع  فطل و  هداب  مخ ز  زیربل 

دش هدوشگ  یلوم  تیالو  هناخمخ 

تسا تیاقس  تقو  هک  زیخ  ياج  یقاس ز 

ایربک نامرف  هب  ریدغ  هنحص  رد 

تسا تیالو  هاش  مچرپ  زازتها  رد 

یفطصم داماد  مع و  رسپ  یلع  يرآ 

تسا تیاصو  رما  تفالخ و  هتسیاش 

همشچ ناز 
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ریدغ رد  دیشوج  هک  لالز 

تسا تیارس  رد  اج  همه  تفرعم  راهنا 

تسا تلیضف  غاب  هفوکش  وا  راتفگ 

تسا تیاده  حبص  هعیلط  وا  راسخر 

تسا یگدنب  صالخا و  رهظم  هک  يا  هنییآ 

تسا تیارد  شوه و  عبنم  هک  يا  هنیجنگ 

ایربک تایآ  رهظم  تسا  یلع  تاذ 

تسا تیآ  هفرط  نیا  تقلخ  رشب ز  ناریح 

ایلوا ناطلس  تفالخ  همانرب 

تسا تیاعر  لدع و  يریگتسد و  قافنا و 

تسا یگناگی  افص و  داحتا و  هب  توعد 

تسا تیاعس  بیرف و  فالتخا و  يرود ز 

یلع يدرمناوج  دوج و  لضف و  دهز و  زا 

تسا تیاکح  نارازه  دوجو  هحفص  رد 

وا دنلب  عبط  یلائل  هنیجنگ 

تسا تیاور  ظعو و  تمکح و  دنپ و  نوحشم ز 

تفای راقفلاوذ  مدز  وربآ  مالسا 

تسا تیار  شقن  شرفظ  تیآ  هک  یهاش 

زاین هلبق  نآ  متام  زار  بارحم 

تسا تیاکش  بل  رب  هلان و  زونه  لد  رد 
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دوجو ههبج  یلع  قرف  كاپ  نوخ  زا 

تسا تیانج  نآ  رثا  رب  زونه  نینوخ 

قح يوس  هب  دباتش  هتفکش  هرهچ  اب 

تسا تیاضر  یهلا  ياضق  رب  هک  ار  نآ 

تساسران فیصوت  هماخ  نابز  ار  ام 

تسا تیاهن  یب  ادخ  داز  هناخ  فاصوا 

تسام راید  رب  یلع  يالو  هیاس  ات 

تسا تیامح  رد  ام  روشک  هک  نیشن  نمیا 

زیختسر هب  تعافش  مشچ  تسودب  ار  ام 

تسا تیافک  یمشچ  هشوگ  تسود  اج ز  نآ 

زونه دنک  شوارت  همشچ  وچ  اسر  عبط 

تسا تیانع  ضیف و  همشچ  هب  لصتم  نوچ 

مهیدیا قوف  هّللادی 

دیسر هک  مخ  ریدغ  رد  یفطصم 

مهلم بناج  مهلم ز  تشگ 

تسد رس  رب  تفرگ  ار  یلع  نوچ 

مهم رما  لاثتما  یپ  زا 

تساخرب ادن  نامسآ  زا  هگان 

مهیدیا قوف  هّللادی  هک : 

(( 42 ))
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ع یلع -  نینمؤملاریما  ترضح  حدم  هیریدغ و 

رصاعم یناریمش -  یئاط 

باتفآ رب  دوش  هم  مدرکن  رواب  نابیاس 

بارت وب  دمحا  تسد  زارف  رب  مدیدن  ات 

نابیاس ددرگ  دیشروخ  رب  هام  يرآ  يرآ 

باتهام رگ  یلع  دیآ  باتفآ  رگ  یفطصم 

زا هم  صرق 
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ایض بسک  دنک  یم  را  باتفآ 

باستکادزاس هیاس  هم  نیا  زا  دیشروخ  نآ  هچ  زا 

: دومن ینعم  نادب  ار  وا  دوخ  قرف  رب  نابیاس 

بایماکددرگ هیاس  نیا  رس  هب  دشاب  ار  هک  ره 

تهج نآ  زا  تفرگ  ار  وا  دوخ  تسد  زارف  رب 

باجتحا رد  قح  رما  زا  یبلطم  دیامن  ات 

دیجم قالخ  يوس  زا  دش  وچ  مخ  ریدغ  رد 

باطخ ار  غلب  رما  شنیما  لیربج  درک 

نک بوصنم  نتشیوخ  ياج  هب  قح  لوسر  ياک 

بانم بیان  ار  وت  قح و  تجح  دشاب  هک  نآ 

ربا تشپ  رد  نتشاد  ناشخرد  رهم  یک  هب  ات 

باجحرد نتفهن  ار  نادزی  رارسا  دنچ  هب  ات 

لوسر يا  دوخ  قلاخ  رما  تما ز  خر  رب 

باب حتف  ار  یتمعن  مکیلع  تممتا  زاس 

لزا زک  ار  یهش  هد  تفالخ  گنر  وا  هب  اج 

باجتسم دش  وا  بح  اب  ناربمغیپ  توعد 

دز هک  نآ  تیاص  جات و  يورسخ  قرف  هب  هن 

بابق یلین  نیا  شقن  یتسه  حول  رب  لزا  زا 

رما درک  نادزی  رما  لاثتما  رب  یبن  سپ 

باود زیهجت  شیارآ ز  دنهدب  يربنم 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ردنا  دمآ  رب  ربنم  نآ  دیدرگ  اپب  نوچ 

باقر کلام  هش  نآ  ار  یلع  دوخ  دزن  دناوخ 

دربب تلاح  نادب  ار  وا  دوخ  تسد  زارف  رب 

بانج نآ  فتک  ریز  يدیپس  دش  اراکشک 

انف راد  نیا  زا  مدنبرب  تخر  نم  نوچ  تفگ 

بانتجا دیزاس  موق  يا  قافن  زک  میوگ  زاب 

نتشیوخ ياج  هب  ار  تناما  ود  مراذگ  یم 

باشو خیش  زا  ار  قلخ  يداه  دنشاب  یم  ود  نک 

نم هب  رثوک  بل  رب  لصاو  ود  نآ  دندرگن  ات 

باسحلا موی  فص  ات  ییادج  ود  نآ  رب  تسین 

کنآ تسه ,  لزنم  هّللا  مالک  ود , نآ  زا  لوا 

بابداتفه رد  ریسفت , نآ  زا  یفرح  دوش  ین 

مترتع رهطم  دشاب  یم  ود  نآ  زا  نیمود 

ما رد  دومرف  ناشفیصوت  ادخ  هک 
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باتکلا

یلع نیا  یلوم  تسار  وا  منم  الوم  ار  هک  ره 

بانج نیا  ربهر  تسار  وا  منم  ربهر  ار  هک  ره 

ادخ رما  نم  رما  تسنم و  رما  وا  رما 

باذعار وا  درک  هک  سک  نآ  باذع  سب  نم  رب  هدرک 

 – تسه هک  دشاب  اورنامرف  نم  دعب  زا  ار  قلخ 

بملا نسح  وا  بح  باذعلا و  سئب  وا  ضغب 

کنآ هاگ  نآ  بارتوب  يدوب  وت  هّللا  یلو  يا 

بارت ردنا  زونه  مدآ  لکیه  دب  رو  هطوغ 

ریش قوش  زا  دهم  هب  دبسخ  یمن  واک  یلفط  وچمه 

بارقرد تراقفلاوذ  دبسخن  نیک  نوخ  رهب 

رشح هب  ناطیش  دوش  رگ  تبح  لبح  رب  مصتعم 

باذعزا دناهر  ار  ملاع  قلخ  دناوت  یم 

نیمز زا  دیورن  زگره  وت  رما  یب  یی  هلال 

باحس زا  درابن  زگره  وت  نذا  یب  یی  هلاژ 

راب تسناشخر  رهم  ار  ناک  تسیلخن  وت  ملع 

باب تسنادزی  شرع  ار  ناک  تسیرهش  وت  يوک 

میعن تنج  رد  هچ  ره  وت  تمحر  زا  ثیدح  کی 

باتک یتیگرد  هچنآ  وت  تمکح  زا  مالک  کی 

میمش کی  تنج  تشه  ره  وت  قلخ  میمش  زا 
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بابح کی  ایرد  تفه  ره  وت  ملع  طیحم  زو  - 

 – قح رارسا  نزخم  ياو  فجن  کلم  هش  يا 

؟  باتو چیپ  رد  تهگرد  قایتشا  یئاط ز  دنچ 

مرکاذ یناوخب  رو  متس  رکاش  ینارب  رگ 

بانج نودرگ  ورسخ  يا  تحدام  نیا  وت و  نیا 

(( 43 ))

هیریدغ

رصاعم یناریمش  یئاط 

مدرم هب  زورما  دزیا  داهنب  تنم 

مکیلع تممتا  تیآ  یبن  هب  دماک 

زورما فک  هب  ار  ازس  راوازس  دروآ 

مهافت ءوس  ره  قلخ ز  اهر  دنتشگ 

تیالو میهید  قیالدب  هک  هاش  نآ 

منرت هب  تفالخ  کنروا  هب  تسشنب 

کیلا لزنا  ام  غلب  قح  رما ز  دش 

معنت رحب  لک  يداه  لسر  متخ  ياک 

مظعا رین  دوب  ربا  سپ  دنچ  ات 

مگ دوب  راظنا  دوصقم ز  رد  یک  ات 

رارسا هدرپ ز  رگد  رادرب 
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تلاسر

مدرم رب  رد  امن  شاف  رگد  زار  نآ 

رصع ره  هب  هک  نآ  ناشنب  تفالخ  تخت  رب 

ملات جنر و  زا  ار  نالوسر  دناهرب 

زورما دوخ  ياج  ناشنب  ار  یلع  هک  ینعی 

مدقت قلخ  همه  هب  دراد  هک  هاش  نآ 

؟  یلاع هبتر  نیا  قیال  دوب  هک  وا  زج 

 ! ممیت دیآ ز  هچ  بآ  دوب  هک  اج  نآ 

نآ رد  تسه  یلع  وت , یمولع  رهش  رگ 

مگ دوش  دیدرگن  هک  ره  رد  رهش ز  رد 

دنیوج هک  وت ز  زا  سپ  دنیوجب  ملع  رگ 

مزیه هن ز  دیآرب  دوع  زا  شوخ  يوب  نوچ 

بادرم لدزن  نورب  دنرآ  رهگ  میزا 

مدژک مدزن  فک  هب  دنرآ  رکش  ین  زا 

زورما رد  رما  نینچ  هک  رگ  دوشن  ارجا 

متاخت تستفرگن  تلاسر  نامرف 

رداص هدش  سپ  یبن  فقوت ز  نامرف 

مطالت هب  ایرد  وچ  دنداتف  هک  نانآ 

ار نارتش  زاهج  دومرفب  رما  سپ 

مکارت هب  ییوسب  دنرآ  يربنم  نوچ 
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لیزنت طبهم  نآ  ربنم  نادب  تشگ  سپ 

مراهچ خرچ  رد  هک  شخب  ناج  یسیع  نوچ 

 – ار یلع  هاگ  نآ  سپ  تسد  يور  تفرگب 

ملکت رهب  زا  بل  ود  هچنغ  وچ  دوشگب 

الوم رورس و  منم  هک  سک  ره  هب  دومرف 

مدقت الوم ز  رورس و  یلع  تسار  وا 

میلست رس  دچیپ  هب  هک  ره  وا  تعاط  زا 

مدنت تشگنا  دزگ  یم  ازج  زور  رد 

الوت تسج  ودب  هک  ره  ارم  تسا  رای 

مصاخت تفای  ودب  هک  ره  ارم  تسا  مصخ 

لوا روای  یبن  صخش  رب  وت  تاذ  يا 

 ... مود رهظم  ادخ  تاذ  رب  وت  صخش  يو 

هقالط هس  ار  ناهج  دوج  زا  یی  هدرک  وت 

مدنگ ود  یکاخ ز  مدآ  رگا  تشذگن 

رگ دوب  وت  بانج  نامرف  رطاخ  رب 

 ... مجنا رگ , دنشخرد  رود , دنز  كالفا 

وگانث لوزعم  یئاط  نآ  منم  اهاش 

منرت روش و  مهد  گنس  رب  وت  حدم  زک 

رگم ناج  اب 
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 – تیانث قوش  دورب  لد  زا 

ممصت وت  حدم  هب  تسه  ارم  هک  ناس  نآ 

(( 44 ))

ریدغ مخ  ییم ز  يدناشچ  رهد  ماک  هب 

رصاعم یخرهاش -  دومحم 

تسا يراج  نابز  ره  هب  تلیمج  رکذ  هک  ییوت 

تسا يراج  ناج  رابیوج  رد  وت  دای  لالز 

رون هلالس  يا  وت  فصو  مزمز  مادم 

تسا يراج  ناد  هتکن  عبط  ره  رطاخ  غاب  هب 

تسود نمشد و  هب  نابرهم  يا  وت  رهم  میسن 

تسا يراج  ناهج  رطاخ  رد  هفطاع  رطع  وچ 

زونه روج , لها  مصخ  يا  وت  لدع  يادص 

تسا يراج  نامسآ  شوگ  رد  هقعاص  ناس  هب 

تسوت تبحم  رثوک  ام  هنیس  هب  ناور 

تسا يراج  ناشکهک  رهن  رد  هک  رون  جوم  وچ 

ریدغ مخ  ییم ز  يدناشچ  رهد  ماک  هب 

تسا يراج  نامز  گر  رد  نآ  ششوج  روش و  هک 

دش وت  لامج  علطم  مرح  هک  نامز  نآ  زا 

تسا يراج  ناور  ناور ,  گیر  وچ  هبعک  يوس  هب 

راهب ناور  يا  وت  نوخ  ششوج  هرامه 
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تسا يراج  ناوغرا  يروس و  هلال و  ضبن  هب 

 – فطل هصالخ  ياوت  يالو  راس  همشچ  ز 

تسا يراج  نادواج  ضیف  نامز  رابیوج  هب 

حون یتشک  وچ  وت  لآ  وت و  يالو  دوب 

تسا يراج  نارکیب  رحب  رد  هرطاخم  یب  هک 

یلع يانث  دکچ  یم  نم  رطاخ  ربا  ز 

تسا يراج  ناقشاع  مشچ  زا  هک  قوش  کشا  وچ 

(( 45 ))

تیالو رسفا 

رصاعم ینادرم -  یلعدمحم 

دراذگ ربمغیپ  هار  رد  اپ  هک  ره 

دراذگ رسفا  ادخ  تسد  شرس  رب 

دنوادخ دشاب  قح  يایوج  یسک  ره 

دراذگ ربمغیپ  رهم  وا  لد  رب 

 ( (ص دمحا ملع  باب  هب  دیوج  هر  هک  نآ 

دراذگ رس  شناتسآ  رب  دباات 

ار هر  هدرک  مگ  کلاس  وگرب  شاف 

دراذگ رب  رحب و  هب  يرمع  هدوهیب 

ار ایربک  میرح  دیوج  یم  هک  نآ 

دراذگ رواد  هبعک  رب  رس  هک  ات 
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نت رب  مارحا  هماج  دشوپ  هکنآ 

دراذگ رت  مشچ  هب  رس  نیلاب ,  هب  بش 

اهنامسآ رب  دور  شکیبل  گناب 

دراذگ رعشم  رد  مرگ  كاخ  هب  نت 

الوت شقن  شلد  رد  دشابن  رگ 

راب
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دراذگ رگناریو  لیس  شیپ 

لصاح هچ  شیعس  هورم و  افص و  زا 

دراذگ ربعم  نآ  رد  رگ  ار  دوخ  ناج 

ار یفطصم  ملع  باب  دیوجب  ات 

دراذگ رذوب  بتکم  رد  مدق  وگ 

ار نیتملا  لبح  نماد  درآ  فک  رب 

دراذگ ربنق  نوچ  هاگرد  نآ  رب  لد 

ناتسلگ دیوج  رگا  هّللا  لیلخ  وچ 

دراذگ رذآ  رد  هماج  شیالو  اب 

رس شهگرد  رب  یگدنب  رهب  هک  نآ 

دراذگ رتشا  مثیم و  نارازه  دص 

ناحبس یح  رما  يارجا  رد  هک  نآ 

دراذگ ربمغیپ  ياپ  ياج  هب  اپ 

رسکی هناختب  تب و  دزاس  انف  ات 

دراذگ رورس  نآ  شود  يور  هب  اپ 

رس دنک  شمیظعت  رهب  زا  مخ  شرع , 

دراذگ ربکا  قلاخ  رب  نوچ  هدجس 

هر نیزو  ار  یعمش  شوماخ  دنک  یم 

دراذگ رفاک  هنیس  رب  اهغاد 

نید نمشد  زا  دحا  رد  شلدع  غیت 
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دراذگ رتسکاخ  یلت ز  دحا  نوچ 

شمزع شیپ  رد  نامسآ  رهم  هک  نآ 

دراذگ رفورک  راتفر و  زا  دنام 

یمیتی کشا  زا  هک  يدرم  ربا  نآ 

دراذگ رجنخ  دزیر و  یم  مغ  کشا 

ربمیپ مخ  ریدغ  زور  رد  هک  نآ 

دراذگ رسفا  شرس  رب  تیالو  زا 

رکیپ ود  رد  اما  دنا  حور  کی  هک  نوچ 

دراذگ ربنم  رب  ياپ  وا  یبن  اب 

كرابم زور  نیرد  ینادرم  عبط 

دراذگ رتخا  نارگ  نآ  كاخ  هب  خر 

ار نخس  ناینب  مظن ,  ساسا  رب 

دراذگ رضخا  دبنگ  زارف  رب 

ریدغ دیع 

لزا نابغاب  فطل  زا  زاب 

لما رازه  اب  عبط  لبلب 

زاورپ تفرعم  غاب  رد  درک 

لدنص قیاقش و  ورس و  درگ 

لبنس هلال و  خاش  رس  رب 

لفسا هگ  دیرپ و  العا  هب  هگ 
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ناهنپ لگ  گرب  ریز  دش  هاگ 

لغب رانک و  رد  تخیر  لگ  هاگ 

نآ زا  دوب و  قشع  دهش  هنشت 

لجعتسم شوجتسج  رد  تشگ 

درخ ریپ  يوک  هب  هر  نوچ  تفای 

لقیص وا  رهم  هب  ار  ناج  داد 

داد شروهط  یم  ناز  يا  هعرج 

ضیف شدش ز  رورپ  حور 
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لزا

ماد نیا  زا  دش  اهرات  لد  غرم 

لح لزنم  دعب  يامعم  دش 

شوگ همه  لگ  شومخ و  يرمق  هدش 

لزغ گناب  عبط  غرم  دنز  ات 

قح مظعا  یلو  حیدم  رد 

لجا ردص  راگدرک و  تجح 

ینداوا ماقم  نابزیم 

لوا رداص  درف  یناث 

روضح بایغ و  زک  دنب  ودع  نآ 

لغد وید  تسد  دوشگب  تسب و 

کیل مناوخ ,  شادخ  رگ  مرفاک 

لثم گرزب  دوب  ار  قح  تاذ 

نوکیف نک  هاگراب  یناب 

لج زع و  راگدرک  یلو 

لسر متخ  تسه  هک  دمحا  زج  هب 

لضفا ملع  هب  ایبنا  همه  رب 

یکی تسوا  شیپ  تسا و  ملع  باب 

لبقتسم لاح و  یضام و  دهع 

ریدغ هب  شترضح  غیلبت  رهب 
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لزنم یتباتک  قح  زا  دمآ 

ضیوفت دنک  وا  هب  تیالو  ات 

لسرم دمحا  قلخ ,  رب  رد 

ادخ رما  هب  يربنم  عفترم 

لمج زاهج  زا  هدامآ  درک 

قح رهظم  لوسر  تسد  يور 

لبج دنز ز  رس  هک  يرهم  وچمه 

دسح راب  ریز  دنام  نود  مصخ 

لحو نایم  رد  راتفرگ  نوچ 

تسا یلع  مصخ  هک  ره  هک  دمحا  تفگ 

لظنح وا  ماک  هب  ددرگ  دهش 

يادخ فطل  وا ز  نابحم  رب 

لسع ریش و  وچ  دوش  نیریش  رهز ,

عطاس ایربک  تاذ  زا  هتشگ 

لودج یکی  رد  رون  هدراچ 

نادزی رهظم  دنتسه  همه 

لجا زعا و  قح  دزن  رد  همه 

لد رد  دوب  ناشرهم  ارک  ره 

لدرخ دوب  ای  راورخ  هب  رگ 

ینغی موی ال  داعیم  زور 
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للم نایم  رد  تسا  زارفرس 

ناج روشک  ویدخ  يا  یلع !  ای 

لمجم ملاع  لیصفت  حول 

رهاظ ادخ  تیآ  دش  وت  زا 

لمکا یفطصم  نید  دش  وت  زا 

مانصا تبحص  سوقان و  توص 

لمع ریخ  رکذ  هب  لدبم  دش 

دوجو هب  يدمآ  هبعک  رد  وت  ات 

لوحا دش  هدید  ود  ار  نود  مصخ 

ار وت  نانمشد  هک  تیالو  هب 

لضا مه  لب  تاجن  هار  تسین 

ار وت  رهم  نیصح  نصح  تسین 

للخ رهد , دنزگ  نوسف و  زا 

رای ار  ام  دوبن  رگ  تیدهم 

يدب نایمالسا  راک 
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لتخم

ار ینیمخ  ددم  نک  یلع  ای 

لسگب شنمشد  رمع  هتشر 

زوریپ نک  فطل  ار ز  نیملسم 

لحنم امن  ار  مادص  بزح 

نآرق تضهن  تسام ,  تضهن 

لیح دیک و  رکم و  ردغ و  زا  غراف 

مالسا نمشد  هک  هّلل  رکش 

لطبم قمحا و  هارمگ و  تسه 

دیحوت بتکم  زومآ  شناد 

لقعا دوب  نالقاع  همه  رب 

دناوت نیسح  بتکم  وریپ 

لمع درم  ماما و  راثن  ناج 

نید هر  رد  هک  ددم  نک  یلع  ای 

لعشم ام  هار  هب  ددرگ  لقع 

دندیشوپ هک  ام  نادیهش  نوچ 

للح ریرح و  نوخ ,  دوخ ز  نت  رب 

ینادرم درب  وت  حیدم  رد 

لبعد قدزرف و  زا  قشع  درن 

ع یلع -  تیالو  رد  تمحر  يامه 
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(( 46 ))

ار الو  هر  يرپس  تقیقح  هر  زا  رگا 

ار ایربک  تاولج  لد  هدید  هب  يرگن 

ار يوسام  ناج  همه  ینیب  هبعک  فاوط  هب 

ار ازفناج  تامغن  نیا  ناج  شوگ  هب  يونش 

ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر  يامه  يا  یلع 

ارامه هیاس  همه  يدنکف  يوس  ام  هب  هک 

نید تیار  هنامز  هب  نیزم  یلع  زا  دوب 

نییآ لالج و  نیا  دوب  ار  مرح  شتلالج  ز 

نیشیپ ناربمیپ  تآرم  تسوا  لامج  وچ 

نییبنلا متاخ  لد  نشور  تسوا  لامک  ز 

نیب یلع  خر  رد  همه  یسانش  ادخ  رگا  لد 

ارادخ مسق  ادخ  هب  نم  متخانش  یلع  هب 

دناوت یمن  يرگد  ملاع  هب  یبن  زا  زج  هب 

دنارورپب یلع  وچ  یلاهن  نید  غاب  هب  هک 

دنادن یسک  یبن  وچ  ار  یضترم  ماقم  وچ 

دناشن یمن  وا  زج  هب  ار  یسک  قح  ریرس  هب 

دنامن انف  زا  رثا  ملاع  ود  رد  هک  ادخ  هب 

ار اقب  همشچ  رس  دشاب  هتفرگ  یلع  وچ 

خزرب ناس  هب  ناج  همه  ملاع  تسوت  يودع  هب 
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خب خب  ياون  نیمز  مد ز  امد  دسر  کلف  هب 

خوآ مصخ ,  يافج  دای  زا  هنامز  دربن 

خن رس  قح  طارص  اناج ز  تسوت  تسد  هب  وچ 

وت تمحر  باحس  يا  رگم 
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خزود هنرا  يرابب 

ار يوس  ام  ناج  همه  دزوس  رهق  رارش  هب 

نملاوذ یلو  یلع  وچ  دماین  یسک  ادخ  هب 

نشور لدع  غورف  ار ز  نید  غارچ  دنک  هک 

؟  نت دهد  یم  گرم  هب  هک  دمحا , ياج  هب  یلع  وچ 

نمام ثیغم و  ناهج  هب  دوبن  وچ  یلع  زا  زج  هب 

نز یلع  هناخ  رد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 

ار ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 

نشوج شالو  زا  نت  هب  دشوپ  هک  یسک  ادخ  هب 

نمیارشح باذع  شمیرک ز  مرک  زا  دنک 

نشلگ میحج  شدوب  ناسآ  باسح  شدوش 

نمشد هب  دنک  مرک  هک  ین  بجع  شتمارک  ز 

نم لتاق  هک  رسپ  هب  دیوگ  هک  یلع  زا  زج  هب 

ارادم نک  ریسا  هب  نونکا  تسوت  ریسا  وچ 

بلاغ سفن  هب  دوش  هک  دماین  یسک  یلع  وچ 

بلاط لدع  طارص و  هب  دشابن  یسک  یلع  وچ 

بیان یصو و  دوبن  ار  یبن  یلع  زا  زج  هب 

بقانم لیاضف و  هب  دشابن  یسک  یلع  وچ 

بیاجعلاوبا يرسپ  درآ  هک  یلع  زا  زج  هب 

ار البرک  يادهش  ملاع  هب  دنک  ملع  هک 
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نازورف لزا  زا  هدش  ناناج  قشع  رارش  وچ 

نازوس بیهل  نوچ  هدش  نازادگ  ناقشاع  لد 

نازات قشع  دنمس  هار  نیا  رد  فک  هب  رس  همه 

نازارفرس هورگ  هب  تقیقح  زا  نک  يرظن 

نازابکاپ نایم  ددنب ز  دهع  تسود  هب  وچ 

ارافو درب  رس  هب  هک  دناوت  یم  هک  یلع  وچ 

تفس ناوت  یمن  نخس  هب  ار  امنا  رحب  رد 

تفهنب ربا  هب  ناوتن  ار  نید  نامسآ  هم 

تفکشب تسود  حدم  لگ  معبط  راز  هفوکش  ز 

تفریذپ ایبنا  هش  ار  یلع  تیالو  وچ 

تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ , شمناوت  ادخ  هن 

ار یتفال  کلم  هش  ممان  هچ  مریحتم 

تعفر ماقم  نیا  زا  هب  ار  سک  تسین  هنامز  هب 

تلود ناشن  مرک  هب  شیاطع  دنک  یلع  هک 

ناسحا دیما  مدوب 
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تمصع لآ  ماقم  ز 

تحدم جات  هنامز  هب  مدنهد  تمحرم  هک ز 

تمحر میسن  يا  هله ,  مناشفنوخ  مشچ  ود  هب 

ارایتوت رآ  نم  هب  يرابغ  وا  يوک  هک ز 

تیادخ دوخ  ياطع  ناحجر ز  هداد  هک  يا  یلع 

تیالو هکس  هدز  شنیرفآ  ناهج  هب 

تیاطع وترپ  هک ز  یتسه  دیما  نآ  ییوت 

تیاول نادواج  هدش  رتسگ  هیاس  لدع ,  هدش 

تیاپ كاخ  هب  مسرب  دیاش  هک  نآ  دیما  هب 

ار ابص  لد ,  زوس  همه  مداد  هک  اهمایپ  هچ 

ناسنا گرزب  يا  یلع  هّللا ,  هفیلخ  يا  یلع 

نامرف عیطم  تردق  ترما ,  هب  اضق  دوب  هک 

نابات رهم  رهپس , هب  درادوت  تعاط  رس 

نادنمدرد درد  همه  نامرد  هب  دسر  یم  وت  ز 

نادنمتسم ياعد  هب  نادرگ  ياضق  ییوت  وچ 

اراضق تفآ  هر  نادرگب  ام  ناج  هک ز 

ملاع ود  ره  يادخ  هب  دمحا , هاج  ماقم و  هب 

مدآ تاجن  ببس  دش  یلع  تیالو  هک 

مکحم راصح  ناهج  هب  شرهم  نصح  وچ  دوبن 

مظعا یلو  یلع  ناسحا ز  دیما  مدوب 
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مد وا  قوش  ياون  مد ز  ره  يان  وچ  منز  هچ 

اراون نیا  دزاونب  رتشوخ  بیغ  ناسل  هک 

یهآ ریغ  هنامز  هب  درادن  اونیب  لد 

یهانپ ارم  ادخ  هب  دشابن  یلع  زج  هب  هک 

یهار هب  مدق  مهنن  شرهم  قیرط  زا  زج  هب 

یهاگن مرک  زا  دنک  مناج  دیما  نآ  رگم 

یهاگحبص میسن  هک  مدیما  نیا  رد  بش  همه 

ار انشآ  دزاونب  ییانشآ  مایپ  هب 

بکوک هتسجخ  ایا  ینادرم  دارم  يا  یلع 

بلابل لد  ماج  هدش  تیازفناج  لعل  هک ز 

بل ما  هدوشگ  بدا  هب  يرمع  تسوت  حدم  هب  وچ 

 ! برای تسود  میرح  هب  مبایب  هر  هک  يددم 

بش لد  رد  هک  ونشب  قحای  غرم  ياون  ز 

شوخ هچ  نتفگ  تسود  هب  لد  مغ 

ارایرهش تسا 

(( 47 ))

هیریدغ

 . 1373 ه 1276 و : یئاده ت :  بارتوبا  ) 
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 ( ش

ریرش يوخ  جک  كاخ  طیسب  رد  ینیب  هچ  ره 

ریسا شلامآ  لاگنچ  رد  هدنام  ینیب  هک  ره 

باوص زا  ندنام  رود  قافن و  داحلا و  رفک و 

ریدغراکنا تسه ز  تملظ  اهیدیلپ و  نیا  و 

ادخ زا  رومام  تشگ  متاخ  هّللا  لوسر  نوچ 

ریثک ناسحا  يوس  ار  رشب  هر ,  دیامن  ات 

يرسدوخ لهج و  یناشیرپ و  زا  دناهر  ات 

ریصب ره  يارب  ار  نشور  هار  دیامن  مه 

ایبنا ریما  يا  اتفگ : لیربج و  شدمآ 

ریظن تدننام  تسین  تقلخ  نوناک  رد  هک  يا 

ما هدروآ  مایپ  نادزی  بناج  زا  ار  وت  نم 

ریذن مه  ریشب و  مه  قیالخ  رب  یتسه  هک  يا 

تایحوت زا  دسر  یم  ملاع  تارذ  رب  هک  يا 

ریرسو اج  ار  وت  دشاب  الع  شرع  رد  هک  ياو 

لالض ياهیگریت  زا  ار  قلخ  یناهر  ات 

ریرض ره  دوخ  نطاب  رون  هب  انیب  ینک  ات 

رادیاپ راوتسا و  ار  نید  ناینب  ینک  ات 

ریرش دارفا  رهب  زا  یتجح  دنامن  ات 

وگب زادرپب و  مخ  ریدغ  ردنا  یعمجم 
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ریفس اهیف  ام  ضرا و  رب  یلع  دشاب  نم  دعب 

ادخ مکح  نم  مکح  تسا و  نم  مکح  وا  مکح 

ریزگدوبن نیز  رفک و  شضغب  نامیا و  وا  بح 

قدص يور  زا  ات  تسا  ناسنا  درف  ره  رب  ضرف 

ریلد درمناوج  نیا  ناتسآ  رب  دهن  خر 

شقداص ناوریپ  هاگیاج  تنج  تسه 

ریسم دشاب  شخزود  دبات  يور  وا  زا  هک  ره 

تسوا يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره 

ریدق یح  قلاخ  بر  نامرف  نیا  تسه 

هورگ ناز  نت  کی  میتفریذپ و  دنتفگ  نارضاح 

ریماار وا  دناوخ  درک و  تعیب  تفگ و  خب  خب 

قافن ناک  نآ  دنک  وا  تلحر  زا  دعب  کیل 

ریصق نایوخ  هلفس  نآ  ربعم  ردنا  یهاچ 

اور دزاس  افج  ملظ و  یفطصم  لآ  هب  ات 

ریصب ناسانش  قح  رب  ار  هار  ددنبب  ات 

دنز ات 
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نیمالا حور  ربعم  باب  هب  شتآ 

ریبخ يارهز  بلق  شیافج  زا  نوخ  دوش  ات 

 – دیزی دادیب  روج و  زا  یکدنا  زا  دعب  هک  ات 

ریسا نمیرها  تسد  رد  دوش  وا  تیب  لها 

ادخ زا  دهاوخ  تسایوگ  نابز  ار  ییاده  ات 

ریما نارای  جنر ,  ره  زا  دننام , نوصم  ات 

(( 48 ))

هدید يایتوت 

رصاعم راکبحاص -  هّللا  حیبذ 

وت ياپ  كاخ  نم  هدید  يایتوت  يا 

وت يارس  ملاع  لد  تولخ  جنک  يو 

دنز مد  وت  زا  ات  هدش  نابز  نت  هب  وم  ره 

وت ياون  زا  ناج  گر  ره  تسا  رپ  ین  نوچ 

نک هولج  هدید  رد  لد و  زا  يآرب  یهاگ 

وت يالتبم  لد  هدید و  رازهدص  يا 

تسا نم  لد  غارچ  وت  تبحم  غاد 

وت يافص  زا  افص  تفای  راز  هلال  نیا 

رگا ماقتنا ,  مشک  درد  ناسچ ز  مناد 

وت يافشلاراد  تبرت  هب  دسر  متسد 

عمش ناج  هناورپ ,  لد  نمجنا ,  رد  دزوس 
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وت ياوهرد  ما  هتخوس  هک  نم  لاح  رب 

اج هب  مغ  جارات  هدنام ز  هک  ناج  مین  نیا 

وت يامنور  دوب  هک  امن  ور  رابکی 

يا هعرج  دیشون  وت  قشع  ماج  سک ز  ره 

وت يانشآ  دش  وچ  شیوخ  دش ز  هناگیب 

ریقح هبلک  نیا  زج  هک  يور  اجک  لد  زا 

وت ياج  گنت  دوب  دوجو  ملاع  رد 

یتمه قشع ,  هلفاق  يامنهر  يا 

وت يافق  رد  یلد  هتسخ  هداتف  اپ  زک 

دنا هدنز  دندرم , وت  يارب  زا  هک  نانآ 

وت يارب  دریمن  هک  یسک  نآ  تس  هدرم 

تسین غورف  ار  ام  هدید  وت  هولج  یب 

وت يالو  یب  ام  تعاط  تسا  لصاح  یب 

تسه هک  یلکشم  هرگ  ره  قلخ ,  راک  رد 

وت ياشگ  لکشم  فک  رد  هدوشگ  ددرگ 

یلعای وت  يانث  فصو و  مزجاع ز  نم 

وت يانث  نآرق  هب  هدومن  قح  هک  اریز 

راکشآ تشگ  ناهج  هب  مخ  ریدغ  زور 

وت و هاج 
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وت يایربک  وت و  لالج 

دابم ادج  ترهم  نماد  یهس ز  تسد 

وت ياپ  كاخ  ام  هدید  يایتوت  يا 

(( 49 ))

دیشروخ اب  تعیب 

رصاعم قفش -  هداز  روفغ  داوج  دمحم 

تسا هدش  ریذپلد  باتهم  هک  هداد  يور  هچ 

تسا هدش  رینم  تعلط  شوختسد  هراتس 

دیشروخ اب  تسا  تعیب  مد  هدیپس  رگم 

تسا هدش  ریگ  هشوگ  هام  نیشن  هشوگ  رهم  هک 

رالاسناوراک مکح  اب  هک  دیسر  ربخ 

تسا هدش  ریدغ  لحاس  رد  هلفاق  رارق 

مادم داب  زبس  هک  تیالو  غاب  يافص 

تسا هدش  ریوک  رد  هکرب  نیا  يزاونلد  ز 

تاقیم نیا  زا  تسب  مارحا  مه  یحو  نیما 

تسا هدش  ریسم  نیا  شرفلگ  هفطاع  راب  هک 

ناوخب لوسرلااهیا  ای  هک  تفگ  هتشرف 

تسا هدش  رید  رید  هک  ار  الو  ثیدح  ناوخب 

کنیا کیلا  لزنا  ام  نشور  مکح  هب 

تسا هدش  ریزگان  غالبا ,  یپ  زا  لوسر 
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ربمغیپ كاپ  ياهسفن  رطع  اضف ز 

تسا هدش  ریذپلد  تسا  یتشهب  میمش  زا  رپ 

دیشوپ ناینرپ  تشد  شندمآ  قوش  ز 

تسا هدش  ریرح  نش ,  جوم  وا  مدقم  نمی  ز 

ارحص رد  تسادخ  لوسر  يادص  ادص 

تسا هدش  ریگبآ  نیگنس  هیاس  توکس 

تسالوم یلع  منم ,  یلومو  ربهر  هک  ره  هب 

تسا هدش  ریما  نانمؤم  رب  هک  تسیلع  نیا  و 

دنویپ یلع  يا  هدازآ  تداعس  اشوخ 

تسا هدش  ریسا  وا  يالوت  راصح  رد  هک 

تسوا تیاده  روحمادخ  بیبح  زا  سپ 

تسا هدش  ریمض  یفاص  ببس  وا  رهم  هک 

یحو دهاش  یگدازآ و  هویش  دیهش 

تسا هدش  ریهش  همالع  هک  تسوا  ضیف  ز 

هوتسن ینیما  عیشت  زرم  نیما 

تسا هدش  ریدغلا  يادنلب  زاس  هسامح 

مایپ گرتس  نیا  يایحا  هر  رد  هک  یسک 

تسا هدش  ریش  ماک  هب  ایرد  هب  هنیس  تسا  هدز 

رمع رسارس  رد  دید و  رفس  جنر  هک  یسک 

تسا هدش  ریطخ  هطخ  نیا  رد  هتشذگ  دوخ  ز 
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ملع هلیبق  زا  يدنمرفظ  راد  هیالط 

تسا هدش  ریذپرطخ  تیالو  میرح  رد  هک 

هب
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يولع عیشت  مسر  ینابزرم 

تسا هدش  ریلد  هتسب و  رمک  هک  يدهاجم 

دنام هتخانشان  هک  يردق  بش  نآ  تسا  یلع 

تسا هدش  ریقح  نامسآ  شتبترم  شیپ  هک 

 – اه هرطاخ  راهب  رد  وا  تبرغ  دای  هب 

تسا هدش  ریگ  هناهب  نینوخ  لد  اب  هشفنب 

(( 50 ))

هیریدغ

رصاعم اهیورس -  مساق 

تیالو ریرس 

دنیشن یم  الو  ریرس  رب  یلع 

دنیشن یم  یضترم  یبن ,  ياج  هب 

تیالو ریرس  رب  ادخ  رما  هب 

دنیشن یم  الو , نامسآ  هم 

ار یفطصم  نوچ  تسا  نیشناج  یلع 

دنیشن یم  یفطصم  دنسم  رب  هک 

یتسرپ قح  یلع  ياعدم  دب  وچ 

دنیشن یم  اعدم  نیا  رب  مه  یلع 

زورما هتشگ  اوشیپ  قح  رما  یلع ز 

دنیشن یم  اوشیپ  دنسم  رب  هک 
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وا دمآ  یفطصم  زا  مکاضقا  وچ 

دنیشن یم  اضق  ریرس  رب  نآ  زا 

مظعم ریما  ار  نانمؤم  دوب 

دنیشن یم  امنا  ینعم  رب  هک 

لد روشک  مکاح  دوب  نوچ  یلع 

دنیشن یم  اهبلق  رب  تخت ,  رب  هن 

وا زج  هب  دنیشن  رگ  یبن  ياج  هب 

دنیشن یم  اطخ  رب  مسق  نادزی  هب 

حون یتشک  یبن  تیب  لهادوب 

دنیشن یم  ادخان  نونک  یتشک  هب 

ربمیپ ياج  هب  دنیشن  رگ  یلع 

دنیشن یم  اجب  وا و  ياج  دوب 

مالسا گنروا  رب  دنیشن  رگ  یلع 

دنیشن یم  افص  افو و  رهم و  هب 

یتیگ قلخ  دئاق  دوش  وا  رگا 

دنیشن یم  ایر  يور و  بیر و  رگد 

ار رشب  رم  نارمکح  دوش  رگ  یلع 

دنیشن یم  افج  روج و  ملظ و  رگد 

تلادع خاک  هب  دنیشن  رگ  یلع 

دنیشن یم  اوران  ره  وحم  یپ 
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تفالخ تخت  هب  دنیشن  رگ  یلع 

دنیشن یم  اونیب  يرای  یپ 

زورما هک  ناداش  هعیش  ایورس  دوب 

دنیشن یم  الو  ریرس  رب  یلع , 

(( 51 ))

يربهر شقن 

رصاعم ورسخ -  داژنورسخ  دمحم  دیس 

دش باختنا  یبن  ياج  هب  یضترم  نوچ 

دش باب  حتف  ناهج  نایعیش  يور  رب 

یبنلااهیا ای  هیآ  حیرص  صن 

دش باطخ  دمحم  هب  ادخ  زا  زورما 

ادخ اب  دوب  یبن  نیب  هک  یفخ  زار 

دش باش  خیش و  همه  هب  نایع  قح  رما  اب 

عادولا هجح  رد  هک  دیسر  قح  نامرف 

دش باتش  رد  یلع  بصن  يارب  دمحا 

ریدغلا نازوس  يداو  باتفآ  رد 

دش باتفآ  یبن  تسد  يور  هب  رهاظ 

هتسیاش
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دوبن وا  ریغ  یبن  ماقم 

دش باختنا  ادخ  رما  هب  یلع  ور  ناز 

يربهر شقن  یلع  مان  هب  یبن  دز  ات 

دش بآ  رب  شقن  همه  نافلاخم  شقن 

اوشیپ الوم و  ربهر و  سنا  نج و  رب 

دش بارتوب  ادخ  رما  هب  یبن  زا  دعب 

یلع هنیک  ناشلد  رد  دوب  هک  اهنآ 

دش بابک  ترسح  شتآ  ناشیاهلد ز 

ناشیوزرآ عفترم  ياهخاک  نآ 

دش بارخ  اجکی  دش و  نوگنرس  هرابکی 

تفرگ یلع  رهم  نماد  هک  يا  هدنب  ره 

دش باسح  زور  تشحو  لوه و  غراف ز 

ناهج رد  هک  نز  وا  نماد  هب  بلط  تسد 

دش بایماک  وا  نماد  تفرگ  سک  ره 

شتیالو نصح  لخاد  تشگ  هک  سک  ره 

دش باذع  میب  رشح ز  زور  هب  نمیا 

تسا یضترم  دیع  ناهج  نایعیش  زورون 

دش بم  یمتخ  لد  نامداش  هک  يزور 

دوب وزرآ  وا  يدهم  روهظ  ار  ام 

دش بآ  هعیش  ره  لد  وا  راظتنا  زک 
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نامز مغ  زک  دوب  هدنخ  ياج  هچ  ورسخ 

دش بان  نوخ  ام  هدید  یسب ز  نوریب 

(( 52 ))

هیریدغ

رصاعم نیزرف -  نیسحلادبع 

منیب رونم  كالفا  تنمیم  زا  بشما 

منیب رویز  رز و  رد  هتسارآ و  ملاع 

منیب رتخا  مجنا و  ناشفرون ز  نامسآ 

منیب رخسم  راونا  فک  رد  ار  كاخ 

منیب رواخ  ورسخ  نانچ  هدنشخر  هام 

منیب رتنوزف  دیهان  وترپ  نرپ  زا 

منیب رگید  هولج  رد  همه  منیب  هچنآ 

منیب رد  خر  هرهچ و  ره  هب  روش  فعش و 

منیب رضخا  دبنگ  رب  هلهله  نیمز  زا 

منیب رک  اه  هلهله  زا  کلف  خرچ  شوگ 

بشما تسا  ریدغ  دیع  رثا  خرف  بش 

بشما تسا  رینم  هام  زا  رترون  رپ  كاخ 

زونه تسازفا  حرف  نمهب  يدرد و  ناتسوب 

زونه تسافصم  تشد  رد و  ارحص و  هوک و 

زونه تساسآ  هیلاغ  ابص  داب  سفن 
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زونه تس  یئرم  رظنم و  نیهب  رادلد  يور 

زونه تسالاو  یلاع و  لگ  شزرا  نانچمه 

رد کسخ  تسا و  راوخ  راخ 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


زونه تساجیب  هدر 

زونه تساز  رهگ  زیر و  رهگ  راذآ  ربا 

زونه تسالال  ؤلؤل  شمرک  زا  اهب  یب 

زونه تساغوغ  لغلغ و  ار  هدشلد  لبلب 

زونه تساوام  نکسم و  مدع  خوک  ار  دغج 

زونه تسادعا  رکیپ  رب  هتخآ  قح  غیت 

زونه تساوسر  هدنکفارس و  راز و  یعد 

بشما تسا  ریدغ  دیع  رثا  خرف  بش 

بشما تسا  رینم  هام  زا  رترون  رپ  كاخ 

دش لصاح  مما  دوصقم  دمآ و  اجب  جح 

دش لبقم  لد و  هاگآ  تما  رو  هرهب 

دش لحار  یتهج  رد  اه  هلفاق  زا  کی  ره 

دش لزنم  يوس  زین  يوبن  ناوراک 

دش لصاو  مخ  هب  نابایب و  دید  رون  رد 

دش لد  غراف  هدوسآ و  دش و  فقوتم 

دش لماش  ار  هلفاق  رگد  راب  قح  فطل 

دش لذاب  روراب و  مرک  ربا  ناهگان 

دش لقاع  شا  يونعم  مرک  زا  ضیفتسم 

دش لزان  نینچ  یحو  ادخ  دمحم ز  رب 

دش لماع  یصو  هّللا و  یلو  وت  زا  سپ  هک 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


دش لماک  یلع  هب  تلاسر  هک  يرما  غلب 

بشما تسا  ریدغ  دیع  رثا  خرف  بش 

بشما تسا  رینم  هام  زا  رترون  رپ  كاخ 

درک نالعا  یبن  هب  ات  ادخ  رما  لیئربج 

درک ناسآ  لمع  كالول  هش  لیابق  رب 

درک نادیم  نادب  عمج  یشبح  یشرق و 

درک ناینب  نارتش  زاهج  ار ز  يربنم 

درک نایبت  ادخ  رما  سپس  دناوخ  يا  هبطخ 

درک ناونع  مومع  هب  ار  یلع  ینیشناج 

درک ناشخر  ناهج  دیباتب و  هدنشخر  سمش 

درک ناهنپ  لگ  هب  دیشروخ  وترپ  ناوتن 

درک نامرف  زا  يربنامرف  هک  صخش  نآ  کنخ 

درک نامیپ  یلع  هب  وکنآ  ره  تسا  راگتسر 

بشما تسا  ریدغ  دیع  رثا  خرف  بش 

بشما تسا  رینم  هام  زا  رترون  رپ  كاخ 

تسا یلع  رادرس  ورس  نامیا ,  رهظم  قح ,  رون 

تسا یلع  راوازس  يالوم  قح و  رب  یصو 

تسا یلع  رارحا  رورس  ادخ , ریش  نسحلاوب 

راداد لسرم  مع  نبا  روای و 
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تسا یلع 

تسا یلع  رافک  عماق  دوب  هک  ییاتفال 

تسا یلع  رارشا  يراک  ایر  رش و  عفاد 

تسا یلع  رادیب  دئاق  یبن  ياج  رب  هتفخ 

تسا یلع  رایخا  هجاوخ  فتک  رب  دش  هک  نآ 

تسا یلع  رایغا  تخادرپب ز  هک  وک  نآ  مرح 

تسا یلع  راربا  هش  ناهاش ,  تجاح  هلبق 

تسا یلع  رادافو  قاشع  دصقم  هبعک و 

تسا یلع  راربا  تمرح  ببس  نیزرف  هک  هو 

بشما تسا  ریدغ  دیع  رثا  خرف  بش 

بشما تسا  رینم  هام  زا  رترون  رپ  كاخ 

(( 53 ))

تسا هدمآ  ریدغ  مراهب  هشیمه  لگ 

 ( ش  . 1334 ه يدورامرگ ت :  يوسوم  یفطصم  دیس  ) 

تسا یقاب  نازخ  نیبب  مراهب ,  هشیمه  لگ 

تسا یقاب  نامسآ  رهچ  رب  هقعاص  شارخ 

خرس لگ  هرهچ  هب  نافوط  یلیس  ثیدح 

تسا یقاب  ناوغرا  سای و  نهد  رب  زونه 

ام رس  رب  تخیر  هک  یگرگت  هنتف  ربا  ز 

تسا یقاب  ناتسوب  هب  رپرپ  هچنغ  رازه 
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توکس ریوک  رد  دوب  الب  گرم و  ناشن 

تسا یقاب  نارک  ره  شوگ  رد  هک  دعر  ویرغ 

نافوط تواقش  زا  نما  یتشک  تسکش 

تسا یقاب  نابداب  تسد  طقف  بآ  يور  هب 

قرب هنایزات  زو  تشذگ  لاس  رازه 

تسا یقاب  ناوران  مادنا  رب  مخز  رایش 

دندیچوک غاب  يراهب ز  ناگدنرپ 

تسا یقاب  نایشآ  یناشن ز  هخاش  يور  هب 

غاب دوبر ز  نازخ  ار  لگ  شیور  دیما 

تسا یقاب  نابغاب  زبسرس  تعجر  دیما 

تسا هدمآ  ریدغ  مراهب  هشیمه  لگ 

تسا یقاب  ناهج  مخ  رد  ام  هنهک  بارش 

کنآ مکنید  تلمکا  هک :  تفگ  يادخ 

تسا یقاب  نامز  گر  رد  یبن  مرگ  ياون 

نازخ راهب و  رد  خرس  لگ  نوخ  هب  مسق 

تسا یقاب  نادواج  لآ ,  یلع و  تیالو 

قشع هیآ  هک  ایب  مراهب  هشیمه  لگ 

تسا یقاب  نامدرم  نهذ  رد  وت  كاپ  مان  هب 

(( 54 ))

ملاع يداش  زور  تسا و  ریدغ  دیع 
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رصاعم یناسارخ -  رگزرب  ریما 

ندیشک هداب  تسا و  ترشع  هگ  دیع و 

ندیچ وت  دارم  لگ  لاصو و  زور 

تسا لاصو  زور  تشذگ و  نارجه  هرود 

تسا لالح  كاپ و  هک  يا ,  هداب  هدب ,  هداب 

ناشفیب تسد  طاشن و  زا  بوکب  ياپ 

ناشفیب تسه  هچنآ  ره  ربلد  هر  رد 

تسا ریدغ  دیع  زور  تسا و  طاشن  هاگ 

تسا ریشب  قلخ  هب  یفطصم  رشب  رخف 

مدآ هدوت  هب  ار  هدژم  نیا  دهد  یم 

ملاع هب  تسا  یلو  یلع  قح ,  فرط  زک 

تماما تسا و  تیالو  توبن  دعب 

تمایق هب  ات  تسا ,  یقاب  ناهج  هک  ات 

یضترم رب  قلاخ 
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تیانع هدومن 

تیالو يابق  شتماق  رب  هتخود 

نید يربهر  ياول  شتسد  هب  هداد 

نیذآ يو  داد  لدع و  هب  ار  ناهج  هدرک 

تسوا همه  تسه  هچ  ره  هک  نآ  یلع  تسیک 

تسود نوچ  نمشد  دزن  تسا  گرزب  هک  نآ 

تسا نایب  دح  نوزف ز  شماقم  هک  نآ 

تسا ناهج  ود  تداعس  شیالو  هک  نآ 

ربکا قلاخ  تافص  هلمج  رهظم 

ردفص ردیح  قلخ  رالاس  هلفاق 

شتافص تاذ و  دوجو و  هنک  هب  هک  نآ 

شتامم تایح و  رد  تس  هدیسرن  سک 

مدآ ملاع و  راختفا  دوب  هک  نآ 

میرم یسیع  هب  دهد  ناج  شمد  هک  نآ 

دش ادخ  لیلخ  فک  رد  ربت  هک  نآ 

دش الب  ریت  وچ  نایدورمن  رس  رب 

دمآ رب  رحب و  هب  یبن ,  حون  یجنم 

دمآ ربهار  لیلد و  ار , یبن  رضخ 

نارمع یسوم  تسد  هب  دش  اصع  هاگ 

نامیلس نیگن  يرتشگنا ,  رب  هاگ 
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هداتف هاچ  هب  فسوی و  هدش  هاگ 

هداهن هام  ریرس  رب  مدق  هاگ 

تسوا فک  هب  اول  امنا  زا  هک  تسوا 

تسوا فک  هب  اطع  یتا  له  زا  هک  تسوا 

داد فرش و  رهظم  نامیا و  ینعم 

داجیا ملاع  غاب  ورس  نیرتزبس 

شلامج لالج  هنیآ  رد  هنیآ 

شلامک یتیاکح ز  یتسه  ملاع 

رون ینشور و  هتفرگ  وا  زا  هم  رهم و 

روک دوبن  رگا  ناهن  یمشچ  تسین ز 

هّللادی يالو  نماد  نم و  تسد 

هاگآ دوب  نم  وچ  لد  درد  هک ز  نآ 

نک نالد  هتسخ  هب  یلع  ای  یتمحرم 

نک نانج  غاب  فطل  ار ز  ام  خزود 

تسین یسرداد  وت  زج  هک  نآ  يا  یتمحر 

تسین یسک  وت  زج  ییوت و  دشاب  هک  هچ  ره 

وت ییوت  هتسخ  راز  ياهناج  تحار 

وت یئوت  هتسکش  لد  مخز  مهرم 

یتابن گرب و  وت  دوب  ردنلق  هچ  ره 

یتایح بآ  وت  دوش  ردنکس  هک  ره 
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يدیما رون  وت  نم  دیمون  لد  رد 

يدیپس حبص  وت  ارم  هایس  ماش 

هب ام 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


میریقح میا و  هتسب  دیما  وت 

میریما مان  هب  هدنامرد و  هدنب و 

(( 55 ))

اهلد هبعک 

رصاعم روپمالغ -  اضرمالغ 

دوب رون  عولط  مخ ,  ریدغ  رد 

دوب روط  هوک  هاگ ,  یلجت  مخ , 

نیمز نآ  میقم  دش , یناوراک 

نیلسرملا متخ  رالاس , ناوراک 

نایکالفا هلمج  يداش ,  قرغ 

نایکاخ لیخ  تسمرس  مرخ و 

ادخ زا  ماغیپ  دروآ , لیئربج 

 ( ص  ) یفطصم لوسر  وا , بیبح  رب 

میرک نامرف  هب  مدروآ ,  تفگ 

میظع سب  یمایپ  کنیا  وت  رهب 

نک زار  نیا  زا  هگآ  ار  تتما 

نک زاب  ملاع  ود  راک  زا  هدقع 

ناربمغیپ متاخ  نامرف  داد 

ناکم نآ  رد  يربنم  دش , اپ  هب  ات 

ماقم الاو  نآ ,  ربنم  زارف  رب 
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مامت ناناملسم  رب  تجح  درک 

یلع نم  زا  دعب  هک  (ص )  ربمغیپ تفگ 

یلو تسا و  ماما  قلخ و  ربهر 

مخ ناشون  حدق  يا  دیناوخب  سپ 

مکل تلمکا  مویلا  هیآ 

ادخ نما  هناخ  داز  هناخ 

یفطصم نیشناج  یصو و  دش 

تسا یلجنم  يرون  هبعک  داز  هناخ 

تسا یلع  ناقاتشم  ياهلد  هبعک 

بش هب  ششود  رب  هبعک  داز  هناخ 

برع نامیتی  ماش  درب  یم 

بآ نان و  یب  یکدوک  ادابم  ات 

باوخ نیلاب  رتسب و  رب  دهن  رس 

(( 56 ))

تیاده راشرس  هکرب 

رصاعم يدورامرگ -  يوسوم  هرهاط 

رورس رد  ناهج  تسا و  ریدغ  دیع 

رون تسا و  طاشن  قرغ  ناکم  نوک و 

نایبورک یناوخبرط  گناب 

نامسآ زا  دسر  یم  نیمز  يوس 
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نیمز لها  رب  رخف  دنک  هعیش 

نیقی لها  فص  رد  دوب  هگ  ناز 

تسالو شمارم  هک  ینیقی  لها 

تسادتقم یلع  لآ  شرظن  رد 

! ریدغ تیالو ,  لها  فرش  يا 

! ریدغ تیاده ,  راشرس  هکرب 

تفاین ردنکس  هک  یتایح  بآ 

تفاتش دیاب  وت  يوس  ییوت و  نآ 

؟ دنرتهب یک  وت  رثوک ز  مزمز و 

دنرخ یم  وت  شیوخ ز  يوربآ 

دومن یم  ادخ  وچ  یتیگ  تقلخ 

دوب وت  تاحشر  زا  نآ  عبنم 

بآ زیچ  همه  هدنز  دنک  هک  نیا 

بارس ره  زا  هن  تسا  ریدغ  باز 

تسا هدوب  اج  هب  هکرب  نیا  لزا  زا 

تسا هدوب  ادخ  فطل  هنیآ 

غاب هکرب  نیا  بل  رب 
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تشهب

تشرس مدآ  لگ  کیالم  تسد 

تایح بآ  مزلق  لب  هن ,  هکرب 

تاجن لها  یتشک  نآ  بل  رب 

قشع درک  وضو  هکرب  نیا  بل  رب 

قشع درک  وا  زا  شیوخ  يوربآ 

تخیرگ شتسد  هک ز  نآ  زا  يا  هرطق 

تخیر كاخ  رب  دش و  نادیهش  نوخ 

سک تسنادن  هکرب  نیا  تمرح 

سب ناشیا و  بیان  یبن و  زج 

تشاد قلخ  یتفرعم  رگا  خوآ 

؟  تشاذگ یم  ورف  هکرب  نیا  دوخ  هب  یک 

(( 57 ))

مایا نیرتشوخ 

رصاعم تباث -  يداتسا  مساق 

دیونشب رورپ  حور  يادن  مخ  ریدغ  زا 

دیونشب ربمیپ  زا  یلوم  تنک  نم  همغن 

دنا هدینشب  ار  همغن  نیا  تسلا  زور  رد  هچ  رگ 

دیونشبررکم ات  ندوشگ  دیاب  ناج  شوگ 

ار همغن  ینامسآ  نیا  نیمز  شرفلگ  يور 
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دیونشب رواد  لوق  زا  یبن  لعل  بل  زا 

دنتسارآ يربنم  نوچ  نارتشا  زاهج  زا 

دیونشب ربنم  شرع  زا  قلخ  هب  ار  نادزی  مکح 

راگدرک يافطصم  نآ  دومن  تما  يوس  ور 

دیونشبرکاچ یلوم و  زا  هلمج  تعامج  ياک 

ادخ يوس  زا  رومءام  مدش  مخ  ریدغ  رد 

دیونشب رگید  راب  مناسر  ار  قح  قح ,  هب  ات 

مامت نایوجادخ  رب  تجح  زورما  منک  یم 

دیونشب رشحم  يادرف  رگا , زورما  دیونشن 

دوب یلوا  یلع  میالوا  هک  یسفن  ره  هب  نم 

دیونشبرگ ما  هتفگ  ناج  لد و  زا  دیراگتسر ,

ریوک نآ  رد  یلع  اب  تعیب  دندرک  ناهرمه 

دیونشب ررکم  یلوم ,  يا  خب  خب  رکذ 

ار دیع  هتسجخ  نیا  لالج  تسا و  دیع  ماش 

دیونشب ربیخ  حاتف  رهطا  نابز  زا 

دوبوت زور  نیرتشوخ  يزور  هچ  وا  زا  لاؤس  دش 

دیونشبرضحم لها  يا  فعش  اب  ار  شخساپ 

ریدغ يارحص  هب  ربمغیپ  تسد  يور  تفگ 

دیونشب رواب  دیراد  را  دب , مزور  نیرتهب 

رمع مایا  یتخس  زا  وا  زا  دندیسرپ  زاب 
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دیونشب رتشن  بلق  رب  وا  راتفگ  دنزیم 

دندز ارهز  خر  رب  یلیس  هک  يزور  نآ  تفگ 

رد زا  راوید و  زا  نم  هودنا  جنر و 
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دیونشب

زاب هک  دمآ  نآ  تقو  تباث  تسا  دیع  مسوم 

دیونشبرورپ حور  يادن  مخ  ریدغ  زا 

(( 58 ))

ریدغ مخ 

 . 1302 ه ت :  ناسح )   ) نایچیاچ هّللا  بیبح  ) 

 ( ش

تسا دمحا  يابهص  یقاس  ریدغ و  مخ 

تسا دمحا  يابحا  دیع  رورس و  مزب 

تسا یضترم  يراذگجات  میظع  روش 

تسا دمحا  ياربک  تیآ  روهظ  زور 

ایربک تاذ  فرط  زا  هدیسر  نامرف 

تسا دمحا  ياج  رب  هک  تسا  یلع  یبن ,  زا  دعب 

وا یصو  یبن و  رما  تسا  یکی  ینعی 

تسا دمحا  ياوتف  همه  یضترم  ماکحا 

یلع زا  تفگ  ادخ  هچنآ  تفگ  هدرپ  رد 

تسا دمحا  يانعم  هولج  زور  زورما 

ماحدزا هدرک  قح  ریاز  رازه  اههد 

تسا دمحا  يالاب  دق و  امن  قح  تآرم 

باتفآ هدنزادگ  شورخ و  رپ  تسارحص 
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تسا دمحا  يایند  تمایق  رگم  بر  ای 

تسوا رانک  ردیح  ربنم و  يور  هب  اهاط 

تسا دمحا  يادرف  هنومن ز  کی  زورما 

تسا یفطصم  شودمه  هک  تسا  یضترم  جارعم 

تسادمحا ياناوت  تسد  هب  یلع  تسد 

ام طاشن  رد  ناسح  تسا  تدابع  لاح 

تسادمحا ياضما  هب  رورس  نیا  نامرف 

(( 59 ))

تیالو يارس  مخ 

رصاعم ینادرم -  هّللارصن 

تسه یمامت  يا  قشع ,  يا  وت  ناج  هب  مسق 

تسموت ریدغ  مخ  زا  ام  یتسه  تسه  هک 

تسود نمشد و  دید  وت  ریدغ  هتسجخ  نآ  رد 

تسد رس  رب  باتفآ  دوب  باتفآ  هک 

دوبن هک  ره  تشادن  مدآ  رهوگ  ناشن ز 

تسرپ هداب  بارخ و  تیالو  يارس  مخ  هب 

دوب یتشهب  يرثوک  وت  هناخ  غاب  هب 

تسلا حبص  دوب  هتسبلد  وت  يالو  رب  هک 

دوب یتسه  لامک  یتسم  هک  هنایم  نآ  رد 

تسویپ دش  تسم  هک  ره  تیدمرس  رود  هب 
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تخوس وت  مشخ  نیمز ز  نایخزود  طاسب 

تسجوت راقفلاوذ  قرب  متس  هاپس  رد  وچ 

تسا يراج  نامز  هنوگ  رب  وت  کشا  زونه 

تسخ وت  میرک  لد  نامیتی ,  هآ  هک  سب  ز 

هاچ دوخ  رد  تسیرگ  یم  وت  تبرغ  مجح  ز 

تسه یبآ  هشیمه  شمشچ  همشچ  هب  نآ  زا 

وت یبیرغ  رد  هیوم  دنک  هفوک  زونه 

زا هنامز 
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تسشن هیرگ  هب  تا  ییاهنت  مغ 

درک نیگنر  رهم  بارحم  وت  نوخ  هک  یمد 

تسکش هصغ  اه ز  هنییآ  یمامت  لد 

(( 60 ))

همان هژاو 

ترـضح هک  ناـنچ  .دوش  یم  يدـبا  رمع  بجوم  نآ  ندروخ  دـنیوگ و  یم  زین  ناوـیح  بآ  نآ  هب  هک  یناگدـنز  بآ  تاـیح :  بآ 
 . کلاس لد  رب  تسا  قح  یلجتافرع  حالطصا  رد  تفای .  يدبا  رمع  دیشون و  بآ  نآ  زا  رضخ 

یمور ياههام  زا  یکی  راذآ :

 ( ص  ) مرکا لوسر  يارب  تسا  هراعتسا  زان : زع و  باتفآ 

نامرف ندروآ  اج  هب  ندرک و  تعاطا  لاثتما : 

صلاخ وبدنت , وبزیت , رفذا :

درد زا  يراز  هلان و  نینا : 

(91 , 90 , 28 , 27 هروس 56 /   ) تاجن تداعس و  باحصا  نیمیلا :  باحصا 

ترخآ ماجنارس ,  نیسپردنا : 

 . تسا تیبلا )  لها   ) امش بناج  هب  مدرم  تشگزاب  مکیلا :)  قلخلا  بایا   ) هب تسا  هراشا  قلخ :  بایا 

 ( نانجلا حیتافم  هعماج :  ترایز  زا  یشخب  )

 ( تسلادهع كر :   ) 172 فارعا /  هروس  ( ؟  متسین نم  ایآ  تسلا : 

رتراوازس رت , هتسیاش  يرحا : 

هریج هفیظو -  يرجا : 

 (( ع  ) یلع زا  هیانک   ) نآرق تامکحم  تایآ  باتکلا :  ما 
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 ( ع  ) نامیلس ترضح  ریزو  ایخرب : نب  فصآ 

رتش ریعب :

لامالام رپ و  يایرد  روجسم : رحب 

.ر  ( ] ص  ) مرکا لوسر  زا  هیانک  هّللا :  عم  یل  خرچ  ردب 

 [ لسرم یبن  وا  برقم  کلم  هیف  ینعسی  تقو ال  هّللا  عم  یل  يوبن :  ثیدح  ك : 

ور هدنخ  ماسب : 

رایسب هلداجم  شالت و  زا  دعب  نینچ ,  نانچ و  زا  سپ  یتللا :  ایتللا و  دعب 

دیپس نشور ,  ءاضیب :

داب وت  يادف  مردام  ردپ و  یما :  تنا و  یباب 

بارش زر , رتخد  بنعلا :  تنب 

زا هیانک   ) خزود تشهب و  میسق  تنج :  وران  رگشخب 
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 (( ع  ) یلع

نک اهر  راذگورف , ندیله )  زا  رما  لعف   : ) لهب

خب خب   : ) تیالو تیاصو و  تفالخ  هب  ع )   ) یلع ترضح  بصن  زا  سپ  مخ  ریدغ  رد  رمع  رکبابا و  نخـس  هب  تسا  هراشا  کل :  خب 
 ( هنمؤم نمؤم و  لک  الوم  يالوم و  تیسما  تحبصا و  بلاط  یبا  نبای  کل 

ایرث نیورپ ,  ياه  هراتس  نرپ : 

یلاعت قح  دیحوت  رکذ  نتفگ ,  هّللا  الا  هلا  ال  لیلهت : 

هدشان مار  شکرس و  بسا  نسوت : 

 . تسا يراج  اه  هفرغ  يالاب  رد  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  مینست : 

(28 , 27 هروس 83 /  )

اهدژا نینت : 

لگچ كرت و  ناهاشداپ  مان  نیگت :  نیسکت و 

ندرک هارمگ  یهارمگ ,  لیلضت : 

اهبنارگ نیمث : 

تب تبج : 

گنس لدنج : 

 ( شتآ داب و  كاخ ,  بآ ,   ) هعبرا رصانع  ردام : راچ 

تیاـصو و هب  ار  ع )   ) یلع مخ  ریدـغ  رد  (ص )  ربماـیپ هک  ص )   ) لوـسر ترـضح  جـح  رفـس  نیرخآ  عادوـلا )  هجح   : ) عادو جـح 
.دومرف نییعت  دوخ  ینیشناج  تیالو و 

هدنرب ریشمش  ماسح : 

 ( حدم تادا  زا   ) ابحرم نیرفآ ,  اذبح :

لاعتم دنوادخ  لاوز ,  یب  هدنز  لازی :  یح ال 

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


نامسیر لبح : 

ترضح نآ  جارعم  و  ص )   ) مرکا لوسر  هب  هراشا  ریرس : نودرگ  ورسخ 

هدننکراوخ هدنراذگاو -  لذاخ : 

هاگماش نیرتهب  ءاسملا : ریخ 

لسع يودنک  نیبگنا :  ناخ 

هیآ 4) سان /  هروس   ) هدنور سپاو  شکرس و  وید  هسوسو  سانخ : 

لافس فزخ : 

ناگتشرف هد  هرشع ,  لوقع  لوقع :  هد 

هیآ 10) حتف  هروس  هب  تسا  هراشا   ( ) ع  ) یلع زا  هیانک  هّللادی  ادخ , تسد  دحا : تسد 

یندوشخبان هانگ  رفغی : بنذ ال 

راتفگ نیریش  ناسللا :  بطر 

نسر هقلح  هقبر : 

لیئربج سدقلا :  حور 

هدنبیز رویز , بیز : 
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راوازس , 

شعنلا تانب  رد  زیر  تسا  يا  هراتس  اهس :

دییاس ندوس )  لعف  یضام  : ) دوس

دنزرف لیلس : 

یتسم رکس :

مدرم ياقآ  رورس و  يرولادیس : 

تسا ع )   ) یلع سدقم  دوجو  هب  هراشا  هدنیاپ  هدنز  يادخ  زار  لازیال :  یح  رس 

بلق نایم  لد ,  زکرم  ادیوس :

تسا ع )   ) یلع زا  هیانک  هّللا :  رس 

برع ياحصف  نیرتفورعم  زا  لئاو :  نابحس 

 ( ص  ) مرکا ربمایپ  احطب : دیس 

تسا تماما  تیالو و  رغاس  رعاش  روظنم  بارش ,  هلایپ  رغاس :

تسا رثوک  یقاس  هک  ع )   ) یلع زا  هیانک  رثوک ) یقاس   : ) قح یقاس 

خزود شتآ  خزود ,  ریعس :

 ( ع  ) نیسح ماما  و  ع )   ) نسح ماما  ریبش : ربش و 

تسا ترضح  نآ  جارعم  هب  هراشا  اب  (ص )  ربمایپ سدقم  دوجو  زا  هیانک  ناتسآ :  شرع  هش 

 ( كالفالا تقلخ  امل  كالول   ) یسدق ثیدح  هب  هراشا  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هیانک  كالول :  هش 

ناوج ریپ و  باش :  خیش و 

دنت داب  رصرص :

ترهش هزاوآ ,  تیص : 
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تسا ناگمه  ندناوخارف  توعد و  يارب  هک  ییادن  ماع :  يالص 

يرون هّللا  قلخ  ام  لوا  دومرف : ترضح  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  ص )   ) مرکا لوسر  روظنم  لوا :  رداص 

تخس گنس  امص : هرخص 

داماد رهص :

كاوژپ توص ,  ساکعنا  ادص :

تسا یهلا  يامسا  زا  قداص : 

 ( ع  ) یلع ضوح :  بحاص 

نوگخرس يروگنا  بارش  ابهص :

توس ناغرم ,  گناب  گناب ,  ریفص :

انیبان وروک  ریرض :

رن ریش  هدنرد ,  ریش  مغیض : 

رن ریش  هدنرد ,  ریش  ماغرض : 

نایغاط ناشکرس و  یغاط )  عمج   : ) تاغط

هدش نایرب  غرم  يوشم :  ریط 

(( 61 ))

 ( (ص دمحم ترضح  يارب  تسا  یبقل  نآرق و  ياه  هروس  زا  یکی  مان  هط : 

هدننک فاوط  فئاط : 

یناشیپ ولج  يوم  فلز و  هرط : 

ود یمعا :  نینیع 
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روک مشچ 

رسمه ربارب , ثایغ ,)   ) دنرب روتس  تشپ  رب  هک  فرط  کی  راب  لدع : 

تخت شرع : 

دنیشن یم  لد  رب  هک  یمغ  هدوشگان ,  هرگ  لحنی :  هدقع ال 

...ادخ رما  زا  ناشکرس  ناگدننک ,  نایصع  یصاع )  عمج   : ) تاصع

تسا نیقیلا )  قح   ) نآ رخآ  و  نیقیلا )  ملع   ) نآ لوا  هک  تسا  نیقی  لحارم  زا  یکی  نیقیلا :  نیع 

 ( ثایغ  ) تسایرث نابهگن  هک  ناشکهک  تسار  رانک  رد  نشور  گنر و  خرس  يا  هراتس  قویع : 

هدیسوپ ياهناوختسا  میمر :  ماظع 

ناطیش لیزازع : 

روگنا هریش  ریصع :

 ( ع  ) یلع زا  هیانک  نیسای :  نیع 

بارش راقع :

یناشیپ يدیپس  هرغ : 

دوش یم  ریزارس  نایخزود  ندب  زا  هک  یبآدرز  كرچ و  نوخ و  نیلسغ : 

نامدرم سردایرف  مانا :  ثوغ 

ربا مامغ : 

هتخاف راتخاف :

سرت عزف : 

ندیسر نایاپ  هب  ندش ,  مامت  نتفای :  لصیف 

ندرک راوخ  ندز و  نتسکش و  عمق : 
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یلع مکاضقا  دومرف : يو  قح  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ع )   ) یلع ربکا : یضاق 

فالغ بارق : 

 ( (ع راهطا همئا  و  (ص )  ربمایپ زا  هیانک  ناکما :)  ملاع  بطق   ) ناکما بطق 

رتش زاهج  رتش , نالاپ  بتق : 

روجف قسف و  لها  ناراکبان و  هدنرب  نیب  زا  راجف : عماق 

یگدنامرد یگتسخ ,  لالک : 

نیتسآ مک : 

راغ هب  (ص )  دمحم ترضح  دیباوخ و  ص )   ) هّللا لوسر  ياج  رب  ع )   ) یلع هک  تسا  یبش  تیبملا :  هلیل 

.دومرف ترجه  هنیدم  هب  سپس  درب و  هانپ  روث 

یگدنشخرد ناعمل : 

بیغ ملاع  رما , ملاع  توهال : 

دایازفیب هدنیوگ  یکین  رب  ادخ  لئاق :  رد  هّلل 

اهدیراورم ؤلؤل ) عمج   : ) یلال

ایرد طیحم :

رایتخا بحاص  اورنامرف , باقر :  کلام 

قرشم زور , يرادیدپ  دیشروخ , هاگتساخ  راهنلا : علطم 

ناسنا یکاخ  دوجو  زا  هیانک  كاخ ,  بآ و  نیطو :  ءام 
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تسا

تسا ص )   ) مرکا لوسر  روظنم  هنیدم ,  دیشروخ  برثی :  رهم 

تسا ص )   ) لوسر ترضح  روظنم  احطب : هام 

هدنریگ ياج  هدننیزگ ,  ياج  نیکم : 

غارچ حابصم : 

نادغارچ تاکشم : 

تسا هدمآ  مه  بارش  ینعم  هب  هشیمه ,  مادم : 

نامرف لاثم : 

كرابمان سحن و  موؤشم : 

.ر  ) دمآ دورف  شرس  رب  نامسآ  زا  یگنس  درک و  ع )   ) یلع تیالو  راکنا  هک  نامعن  نب  ثراح  هب  تسا  هراشا  مصخ :  موؤشم 

 ( عقاو باذعب  لئاس  لءاس  هفیرش  هیآ  ك : 

هدش هتشاذگاو  هدش ,  راوخ  لوذخم : 

يراز هیوم : 

سردایرف ثیغم : 

 ( ثایغ  ) دنزاون یم  هک  دوع  زاس و  رمزم :

ینیزگ هشوگ  فاکتعا و  ياج  فکتعم : 

از ناراب  ریطم :

یهلا ياهمسا  زا  هاوگ ,  فوخ ,  زا  هدننک  نمیا  نمیهم : 

هویم ندیچرب  ياج  هدش ,  هدیچرب  طقتلم :

ندیچ ياج  هدش ,  هدیچ  فطتقم : 
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 ( ثایغ  ) هدش هدیچیپ  مهرد  يوطم : 

هاگهانپ یجلم : 

يرگ هولج  هولج و  لحم  الجم :

اهتب رهش  مانصالا :  هنیدم 

رصتخم هاتوک و  لمجم : 

وریپ عباتم : 

كدنا يزیچ  زا  هیانک  امرخ , هتسه  تشپ  رب  درخ  کهاچ  ریقن :

رب یلاعت  قح  راونا  نآ  زا  هک  روط  هوک  یلاوح  رد  نمیا  يداو  رد  یتخرد  روط : هلخن 

 ( ثایغ  ) درک یلجت  ع )   ) یسوم ترضح 

 , شوگ کی  ياراد  تسا  یمدآ  فصن  تروص  هب  دهج , یم  دوخ  ياپ  کی  رب  هک  ناویح  زا  یعون  سانسن : 

 ( ثایغ  ) دراد ياپ  کی  تسد و  کی  مشچ و  کی 

دنزرو یم  ینمشد  ع )   ) یلع اب  هک  دنا  ناناملسم  زا  یهورگ  مان  یبصان :)  بصان ,  عمج   ) بصاون

تسا ع )   ) یلع زا  هیانک  ص )   ) مرکا ربمایپ  ناج  هط :  سفن 

دیجم نآرق  يون :  ای  یبن 

دادماب نیرتنشور  نیرتوکین و  تادغلا :  معن 

ملاع توسان : 
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ماسجا تعیبط و 

لاعتم دنوادخ  زا  هیانک  نیطو :  ءام  دنبشقن 

ناشخرد هدنشخرد و  زورون  یحضا :  زورون 

لگ لحو : 

تسلا  : مخ ریدغ  رد  مدرم  هب  باطخ  ص )   ) لوسر ترضح  نخس  هب  تسا  هراشا  تسلا :)   ) تسل له 

یلب اولاق : مهسفنا ؟  نم  نینمؤملاب  یلوا 

اتمه زابنا و  لامه : 

تسا تشهب  زا  هیانک  ناتسب :  تشه 

نامرف مکح و  غیلری : 

 ( ص  ) لوسر ترضح  يارب  تسا  یبقل  نآرق ,  ياه  هروس  زا  یکی  مان  نیسای : 

تایآ

(33 بازحا /   ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا 

 . نوعکار مه  هوکزلا و  نوتؤی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسر  هّللا و  مکیلو  امنا 

 / هدئام )

.داد لئاس  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  زامن  نیح  رد  هک  تسا  هدش  لزان  ع )   ) یلع ناش  رد  نیا  ( 55

يده هیف  بیرال  باتکلا  کلاذ  هرقب :  هروس  لوا  هیآ  هب  رعاش  نیقتملل :  يده  مویلا  کلاذ 

 . نیقتملل

 . تسا هتشاد  رظن 

 . تسا طلسم  طیحم و  شنایاپ -  یب  تردق  ملع و  اب  دوجو  ملاع  شرع  رب  هک  يرگشیاشخب  دنوادخ  يوتسا :  شرعلا  یلع  نمحرلا 

(5 هط /  هروس  )

ریدغ لحاس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


يرجه لاس 10 رد  نارجن  ياملع  اب  هلهابم  هراب  رد  هک  تسا  هروس 3  هیآ 61  زا  یشخب  عدن  اولاعت  لق 

.دندرک لوبق  ار  تیزج  تخادرپ  نایاسرت  هک  داتفا  قافتا  هجحیذ  قباطم 24 

نمف تسا :  نینچ  هیآ  مامت 

یبرقلاذ تآ  و  مکـسفنا ...  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسنو و  مکئانبا  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف :  ملعلا  نم  کئاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح 
(26 هروس 17 /   ) هقح

(91-90 هعقاو /   ) نیمیلا باحصا  نم  کل  مالسف  نیمیلا  باحصا  نم  ناک  نا  اما  و 

(40 ابن /   ) ابارت تنک  ینتیل  ای  رفاکلا  لوقی  و 

و
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اروجحمارجح اخزرب و  امهنیب  لعج  جاجا و  حلم  اذه  تارف و  بذع  اذه  نیرحبلا  جرم  يذلا  وه 

(53 ناقرف /  )

(10 حتف /   ) مهیدیا قوف  هّللادی 

 ( هدئام هروس  هیآ 67  زا  یشخب  هب  تسا  هراشا   ) سانلا نم  هّللا  کمصعی 

هّللا نا  سانلا  نم  کمـصعی  هّللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  تسا :  نینچ  هیآ  مامت 
نیرفاکلا موقلا  يدهی  ال 

(41 ناخد /   ) نورصنی مه  الو  ائیش  یلوم  نع  یلوم  ینغی  موی ال 

یبرع تارابع  یخرب  ثیداحا و 

راونالاراحب ج 25 ص 352) ع - )   ) یلع  ) رانلاو هنجلا  نیب  هّللا  میسق  انا 

 (( ص  ) يوبن ثیدح   ) کضغبم رانلا  لخدی  نم  لوا  کبحم و  هنجلا  لخدی  نم  لوا 

 ( يوبن ثیدح   ) يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 

.روایب میارب  تساراوگ  ناگدنشون  يارب  هک  يا  هدننک  باریس  ماج  نیبراشلل :  اغئاس  ایور  اساک  ینتآ 

لامعلازنک ج 6 ص 158)  ) هنسح اهعم  عفنتال  هئیس  یلع  ضغب 

 ( یسدق ثیدح   ) احابص نیعبرا  يدیب  مدآ  هنیط  ترمخ 

 ( ع  ) یلع نانخس  زا  ینودقفت  نا  لبق  ینولس 

 ( يوبن ثیدح   ) راد امثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

دوذت تنا  کیلا و  هعفداف  دمحلا  ءاول  یلا  عفدیف  همایقلا  موی  یماما  تنا  ع :)   ) یلعل ص )   ) هّللا لوسر  لاق 

 (( ص  ) يوبن ثیدح   ) یضوح نع  سانلا 

قلخلا تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  ایفخم  ازنک  تنک  لاق :  قلخلا ؟  تقلخ  اذامل  بر  ای  (ع :)  دوواد لاق 

 ( يوبن ثیدح   ) فرعا یکل 
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 (( ع  ) یلع یلوم  نانخس  زا   ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول 

 (( ع  ) یلع فصو  رد  نیما  لیئربج  نایب   ) یلع الا  یتفال  راقفلاوذ و  الا  فیس  ال 

همایقلا لوه  نم  صلختی  نا  دارا  نم 
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 , يدعب نم  یتفیلخ  ییصو و  عبتیلو  ییلو  لوتیلف 

 ( يوبن ثیدح   ) هءایلوا یقسیل  هئادعا  هنع  دوذی  یضوح  بحاص  هناف  بلاطیبا ,  نب  یلع 

 (( ص  ) يوبن ثیدح   ) یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نمف  ینصح  بلاطیبا  نب  یلع  هیالو 

.دمحلا ءاول  وه  یئاول و  كدیب  هنجلا و  لخدی  نم  لوا  تنا  یلع !  ای 

ثیدح  ) بلاطیبا نب  یلع  ایندلا  یف  ياول  بحاص  لاق :  هرخالا ؟  یف  كاول  بحاص  نم  هّللا  لوسر  ای  لیق 

 (( ص  ) يوبن

؟  تسا هدش  ریپ  تخرد  هخاش  هک  يرگن  یمن  ایآ  خاش :  دقل  نصغلا  اورظنت  اما 

! دانک يرادهگن  ار  وت  ادخ  هّللا :  کناص 

اهتشون یپ 

زاو كرادم  دانـسا و  اب  هباحـص  زا  رفن  هد  دصکی و  زا  ریدغلا , دوخ , گنـسنارگ  باتک  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  هر )   ) ینیما همالع  - 1
 . تسا هدرک  لقن  تنس ,  لها  یمالسا ,  نادنمشناد  زا  يرایسب  بتک 

 (( ماـما  (( )) عاطمدیـس  )) ریدـغ ماـقم  بساـنم  اـهنت  هک  تسا  هدرک  لـقن  ینعم  هدزاـی  یلوـم ))   )) هـملک يارب  يزار  حوـتفلاوبا  - 2
پاچ هحفـص 81  دـلج 7  حـصان ,  رتـکد  یقحاـی و  رتـکد  ناداتـسا :  حیحـصت  هـب  يزار ,  حوـتفلاوبا  ریــسفت   ) تـسا یــصو ))  )) و

 ( ش دهشم 1376ه .  اهشهوژپداینب ,

ص 76. ج7 ,  دهشم , سدق ,  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  پاچ  يزار ,  حوتفلاوبا  ریسفت  - 3

صص 6 و7. ش.ه ,   1360 دهشم , يوضر ,  سدق  ناتسآ  یگنهرف  روما  هرادا  ریدغ , هنحص  رد  ینکر ,  يدهم  دمحم  رتکد  - 4

هحفص 93. نارهت ,  ش ,  1367 ه .  سوت ,  تاراشتنا  یحایر ,  نیما  دمحم  رتکد  قیقحت  فیلءات و  يزورم ,  ییاسک  - 5

وا باوج  یئانس  درک , لاؤس  میکح  زا  بهذم  باب  رد  هاشکلم  نب  رجنس  ناطلس  - 6
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.داتسرف هدیصق  نیدب 

هب هدیصق   ) ص 467 نارهت ,   , ش ه .   1354 یئانـس ,  تاراـشتنا  يوضر ,  سردـم  ماـمتها  یعـس و  هب  يونزغ ,  یئانـس  ناوید  - 7
(. دش لقن  راصتخا 

ص 762. نارهت ,  ش ,  1361 ه .  یهللا ,  تمعن  هاقناخ  تاراشتنا  شخبرون ,  داوج  رتکد  یعس  هب  یل ,  هّللا  تمعن  هاش  ناوید  - 8

 . علطم دیدجت  - 9

 . علطم دیدجت  - 10

ص ش ,  1365 ه .  نارهت ,  یعیفر ,  دومحم  رتکد  رـشان : افـصم , رهاظ  رتکد  یعیفر .  دومحم  رتکد  شـشوک  هب  عمـال ,  ناوید  - 11
.51

صــــص نارهت  نارهت 1372 ه ش ,  هاگــشناد  تاراـشتنا  یمیرک ,  يوناـب  ریما  رتـکد  شــشوک  هـب  یجیهـال ,  ضاــیف  ناوـید  - 12
.23/24/25/26

نامزاس هب  هتـسباو  هوسا  تاراـشتنا  زا  ج 1 , یناشاک ,  ضیف  یفطـصم  حیحـصت  اـب  یناـشاک ,  ضیف  نسحم  دـمحم  ـالم  ناوید  - 13
ص 423. نارهت 1371 ه ش ,  فاقوا , 

ص 130. 1350 ه ش ,  نارهت .  مایخ ,  یشورفباتک  یقرت ,  نژیب  حیحصت  اب  یجیهال ,  نیزح  ناوید  - 14

 , ش.ه ج 1 ص 369,1339 ریبکریما , تاراشتنا  بوجحم ,  رفعج  دمحم  مامتها  هب  یناهفـصا ,  شورـس  ارعـشلا  سمـش  ناوید  - 15
 . نارهت

.376 صص 375 , یناهفصا ,  شورس  ارعشلا  سمش  ناوید  - 16

صص 423422. یناهفصا ,  شورس  ارعشلا  سمش  ناوید  - 17

ص 85. 1374 ه ش ,  مق ,  يداهلا ,  رشن  رتفد  يدورامرگ ,  يوسوم  یفطصم  دیس  یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 18

ص 382.  , ش 1363 ه .  نارهت ,  یئاشلگ ,  تاراشتنا  يریه ,  رصان  حیحصت  همدقم و  اب  يزاریش ,  ینآاق  میکح  لماک  ناوید  - 19

يدومحم یشورفباتک  تاراشتنا  زا  سیئرلا ,  خیش  راثآ  زا  سیفنلا ,  بختنم  - 20
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صص 63 64 65 66. ق ,  1312 ه .  نارهت .  , 

 . يزاریش لاصو  دنزرف  نیمراهچ  - 21

.134,135 صص 133 , ش ,  1374 ه .  مق ,  يداهلا ,  رشن  رتفد  يدورامرگ ,  يوسوم  یفطصم  دیس  یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 22

ص 79. مق ,  تمکح  هناخپاچ  ش ,  1345 ه .  يدهاجم ,  یتاعوبطم  هسسؤم  یناماس ,  نامع  عبط  رثا  .رارسالا  هنیجنگ  - 23

صص  , ش 1342 ه .  نارهت ,  انیس , نبا  هناخباتک  هداز ,  کلم  دمحم  هیشحت  حیحصت و  هب  يروبـص ,  مظاک  دمحم  ازریم  ناوید  - 24
.409 408 275276 274 273 162 161 121 120 79 78 61 60

صـص  , ش 1361 ه .  چ 4 , نارهت ,  راوز , یـشورفباتک  بیبح ,  یلع  ماـمتها  یعـس و  هب  یناـسارخ ,  بیبح  ازریم  جاـح  ناوید  - 25
325 , 324

ص 168 ش ,  1337 ه .  نارهت ,  دیحوت , تاراشتنا  یناردنزام ,  يرئاح  همالع  بدالا ,  ناوید  - 26

 . تسا (ع )  اضر ترضح  یتوکلم  هاگراب  روظنم  - 27

ییارعشلا کلم  هفیظو  مکح  هب  تسا  هدوب  يو  يرعاش  زاغآ  هک  يرجه  یـسمش  لاس 1283  رد  راهب  ناورداش  ار  هدیـصق  نیا  - 28
 . تسا هدورس  يوضر  سدق  ناتسآ 

صـص 16,  , نارهت ریبک , ریما  تاراـشتنا  زا  ش .   . 1344 ه چ2 ,  ج 1 , ارعـشلا , کلم  راهب  یقت  دـمحم  ناورداش  راعـشا  ناوید  - 29
144

ص 381. یسودرف ,  هاگشناد  تاراشتنا  دهشم , چ 2 , یتیآ ,  نیسح  دمحم  خیش  جاح  هّللا  هیآ  ناتسراهب ,  - 30

 , يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  نایموجن ,  نیسح  نیودت :  دقن و  یناسارخ ,  یموجن  ناوید  - 31
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ص 74 ش.ه ,  1373

ص 79 یناسارخ ,  یموجن  ناوید  - 32

82 ص 81 , یناسارخ ,  یموجن  ناوید  - 33

 . تسا هدوب  قباطم  زورون  لمح و  لیوحت  اب  ریدغ  دیع  تایاور  یخرب  ربارب  - 34

 . ش هامدادرخ 1363 ه .  نارهت ,  ارس , باتک  ع ,)   ) یلع الوم  يارب  ییاه  هدورس  - 35

114 و 115 صص 113 , یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 36

ص 199 ش ,  1341 ه .  نارهت ,  انیس , نبا  هناخباتک  تلاح ,  ناوید  - 37

108 , 107 صص 106 , یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 38

151 صص 150 , یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 39

صص 16 17 18 یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 40

ص 320 نارهت ,  ق.ه ,  مراهچ 1408 پاچ  هیمالسا ,  هیملع  تاراشتنا  يا ,  هشمق  یهلا  میکح  ناوید  تایلک  - 41

تاحفص 40/41/44/48 ش.ه ,   1348 دهشم , ناتساب ,  یشورفباتک  اسر , رتکد  لماک  ناوید  - 42

325 صص 31 و 41 , نارهت ,  ش  1366 ه .  ج 2 , یناریمش ,  یئاط  ناوید  تایلک  - 43

327 صص 326 , یناریمش ,  یئاط  ناوید  تایلک  - 44

هحفص 308 ش ,  1370 ه .  نارهت ,  ناهیک ,  تاراشتنا  نامزاس  رعش ,) هعومجم   ) ناوراک رابغ  رد  یخرهاش  دومحم  - 45

.رایرهش دیقف  رعاش  هزاوآدنلب  رعش  نیمضت  - 46

 . ش 1367 ه .  نارهت ,  ریبک , ریما  تاراشتنا  راعشا ,) هعومجم   ) نامیا غورف  ینادرم ,  یلع  دمحم  - 47

ص 31 دهشم , ش ,  1374 ه .  چ1 ,  یمالسا ,  ياهشوژپ  داینب  راعشا ,) هدیزگرب   ) تداعس هار  ییاده ,  بارتوبا  - 48

ص 62 دهشم ,  1376 ناسارخ ,  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یبدا  نمجنا  دیشروخ , اب  تعیب  - 49

ص 68 دیشروخ , اب  تعیب  - 50
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, دهشم یمساق ,  تاراشتنا  ناتسورس ,  اهیورس , مساق  - 51
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ص 307 ش ,  1367 ه . 

.دیشروخ ص 37 اب  تعیب  - 52

ص 12 ش ,  1358 ه .  دهشم , سوط ,  هناخپاچ  رعش ,) هعومجم   ) زبس گرب  نیزرف ,  نیسحلادبع  - 53

179 صص 178 , یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 54

ص 25 دیشروخ , اب  تعیب  - 55

ص 74 دیشروخ , اب  تعیب  - 56

ص 98 دیشروخ , اب  تعیب   - 57

ص 120 دیشروخ , اب  تعیب  - 58

ص 129 یسراف ,  رعش  رد  ریدغ  - 59

(. تشهبیدرا 1376  4  ) هرامش 13816 ریدغ ) هژیو   ) ناسارخ همانزور  - 60

 ( ص  ) ترـضحو دوب  هدش  هدروآ  هیده  ینایرب  غرم  يزور  (ص )  ربمایپ يارب  هک  تسا  قافتا  دروم  هک  یثیدح  هب  تسا  هراشا  - 61
راب هس  هک  نآ  اب  دـمآ و   ( ع  ) یلع عقوم  نیرد  مروخب ,  مراد  لیم  نم ,  ادـخ و  دزن  رد  دارفا  نیرتبوبحم  اـب  ار  اذـغ  نیا  نم  دـندومرف 

 ( ص  ) مرکا ربمایپ  اب  ار  اذغ  دشدراو و  ع )   ) یلع ترضح  موس  راب  اما  دیدرگ  عنام  يرذع  هب  انب  ع )   ) یلع دورو  زا  ترـضح  مداخ 
(. ص 326 1398 ه ,  نارهت ,  پاچ  یلزاغم  نبا  بقانم  همجرت  ك.ر :   ) .درک لوانت 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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